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1. Sammanfattning

Patientnämnden fullgör landstingets skyldighet att bedriva patientnämndsverksamhet och fungerar som en objektiv instans för kontakt med både
patienter och personal.
Utifrån inkomna klagomål och synpunkter samt annan information förvaltningen får görs utredningar och framställningar till ansvariga nämnder
inom landstinget och till andra berörda organ. Då nämnden lägger särskilt
stor vikt vid ärenden som rör patientsäkerhet identifieras brister inom detta
område, varvid vården ges möjlighet att vidta lämpliga åtgärder. En tredjedel av de ärenden förvaltningen utreder leder till att förbättringsåtgärder
vidtas i vården.
Varje patient som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson. Dessa administreras av förvaltningen.
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Patientnämndens resultat för 2015 är plus 0,4 mkr jämfört med plus/minus
0 föregående år. Resultatet är 0,4 mkr bättre än 2015 års budget.
Antalet ärenden fortsätter att öka. Under 2015 mottog förvaltningen 6 949
ärenden, vilket var 15 procent fler än föregående år. Ärenden kan inkomma
i form av skrivelser, telefonsamtal eller e-postbrev samt vid personliga besök. De skriftliga ärendena, som vanligtvis är mer komplexa än övriga, har
ökat kontinuerligt de senaste åren och mer än fördubblats under den senaste tioårsperioden. Under 2015 uppgick de till 2 216, vilket var 5 procent
fler än 2014.
Under 2015 behandlade nämnden sex principärenden. Flera av dessa innehöll flera vårdgivare och vårdtyper samt gällde flera patienter. Synpunkterna avsåg flertalet vårdtyper. Ärendena avsåg:
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•
•
•

patientförsäkringsvillkor, som inte är exakt lika i landstings- respektive
privatdrivna verksamheter
bristande följsamhet till patientdatalagen
patient som glömdes bort på en akutmottagning

•

vård av patienter med cancersjukdom

•

brister vid vidareremittering

•

väntat tio år på operation.

Därutöver har återföring rörande vidtagna eller planerade förbättringsåtgärder inkommit i ytterligare ett antal principärenden.
Förvaltningen följer förbättringsåtgärder i vården i skriftliga ärenden.
Dessa kan avse en övergripande nivå eller endast det enskilda ärendet. Åtgärder hade vidtagits i 584 skriftliga ärenden som avslutades under 2015,
vilket var 32 procent av de avslutade ärendena och 47 procent fler än föregående år.
I 385 ärenden hade åtgärder vidtagits på en övergripande nivå och 266
hade föranlett åtgärder för att rätta till misstag i det enskilda ärendet. Då
båda typerna av åtgärder kan förekomma samtidigt var antalet åtgärder
större än antalet ärenden.
Under 2015 förordnades 297 stödpersoner till patienter som tvångsvårdades i psykiatrin eller var isolerade enligt smittskyddslagen, vilket var 21
procent färre än föregående år.
Efterfrågan på statistiska sammanställningar av förvaltningens patientärenden har ökat kontinuerligt. Under 2012 utvecklade förvaltningen ett
system som automatiskt sammanställer och skickar rapporter via e-post
såväl varje månad som på årsbasis. Dessa har drygt 900 mottagare. Därutöver tillkom cirka 100 sammanställningar som har expedierats manuellt.

1.1

Ledningens åtgärder

En av förvaltningens uppgifter är att förordna stödpersoner till patienter
som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen. Trots
ett minskat antal nya förordnanden har kostnaderna ökat under 2015. En
orsak till det är att stödpersonernas reseersättning har höjts till samma nivå
som landets övriga patientnämnder.
Rätten till stödperson regleras i rättighetslagar. Förvaltningen är skyldig att
skyndsamt tillhandahålla stödpersoner i den utsträckning de efterfrågas.
Det påverkar möjligheten att styra verksamheten, till exempel vad gäller
antalet ärenden och fördelningen över tid. Kostnads- och resursfördelningen mellan förvaltningens olika ansvarsområden påverkas därför till en del
av det faktiska antalet patienter som utnyttjar rätten av ha en stödperson,
samt förordnandenas längd.
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Förvaltningen har vanligen inga svårigheter att rekrytera stödpersoner,
med undantag av yngre män. Vården ska enligt lag tillfråga samtliga patienter som tvångsvårdas i psykiatrin om deras inställning till att få en stödperson. Då förvaltningen endast får information rörande cirka 10 procent av
samtliga som tvångsvårdas årligen är det oklart huruvida patienter som inte
har stödperson faktiskt har erbjudits att göra ett aktivt val.
Mot bakgrund av ovanstående samt att även antalet inkommande klagomålsärenden ökat har det varit svårt att klara av annan verksamhet på ett
bra sätt. Av tidsskäl har till exempel möjligheterna att genomföra de informationsinsatser som förvaltningen enligt lagstiftning och reglemente är
skyldiga att genomföra minskat.
För närvarande utreds hur administrationen av såväl klagomåls- som stödpersonsärenden kan minskas, till exempel genom förstärkt it-stöd vid handläggningen, vilket frigör tid för ytterligare kontakter med anmälarna.
Vidare finns planer på att utöka möjligheterna till kommunikation med
förvaltningen. Av sekretesskäl har elektronisk kommunikation inte varit
möjlig. Myndigheten för vårdanalys har påvisat att många, särskilt yngre,
avstått från att framföra klagomål när det visat sig omöjligt att göra det
elektroniskt. Förvaltningen ser nu över hur detta skulle kunna lösas.
Det kan inte uteslutas att de brister i den psykosociala arbetsmiljön som
framkommit vid medarbetarundersökningar har samband med den ökade
arbetsbelastningen. Förvaltningen kommer under 2016 att arbeta vidare
med detta, bland annat genom att förtydliga arbetsmängd, utarbeta tydliga
mål och prioriteringar samt fokusera på den sociala arbetsmiljön enligt AFS
2015:4.

1.2

Förväntad utveckling 2016

Nämnden finner det inte troligt att antalet patientärenden eller ansökningar om stödperson kommer att minska. Även om vissa typer av problem kan
minska som en följd av nämndens och vårdens förebyggande insatser tyder
andra faktorer på en utveckling även i motsatt riktning. Sjukvården befinner sig i en ständig utveckling. Både befolkningen och antalet patienter ökar
i antal. Det har genomörts och planeras organisatoriska förändringar, bland
annat i samband med att Nya Karolinska Solna tar i drift, samtidigt som det
skapas nya patientströmmar mellan de olika vårdgivarna. Allt detta kan
komma att påverka mängden ärenden som anmäls till patientnämnden.
I princip finns inga möjligheter att påverka omfattningen av de olika verksamhetsdelarna då de som har synpunkter på vården, ansöker om stödperson eller önskar statistiska sammanställningar kontaktar förvaltningen utifrån egna behov och önskemål.
Förvaltningens informationsinsatser koncentreras och fokuseras på de
sammanhang då de bedöms kunna få bästa effekt och nytta för vissa prioriterade målgrupper, bland dem patienter och deras organisationer, chefer
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och andra anställda inom vården, samt företrädare för landstingets politiska ledning. Förvaltningen arbetar med aktiva informationsinsatser
gentemot flera av dessa målgrupper. Denna tydligare målgruppsinriktning
och prioritering har medfört att antalet externa informationstillfällen har
minskat. Under 2015 genomfördes 46 sådana insatser, till exempel informationsmöten, utbildningstillfällen och träffar med intresseorganisationer.
Förvaltningen planerar att utöka den information som finns tillgänglig på
hemsidan med material som kan laddas ned av vården, organisationer med
flera.
Antalet ansökningar om stödperson har ökat under de senaste åren, men
minskade under 2015. Enligt förvaltningens tidigare erfarenheter kan detta
till en del bero på att vissa patienter inte känner till sin lagstadgade rätt att
få en stödperson. Vid tidigare tillfällen med ett minskat antal ansökningar
om stödperson har förvaltningen kontaktat samtliga chefer i verksamheter
som bedriver tvångsvård. I samband med det har antalet ansökningar om
stödperson ökat markant. Förvaltningen planera förnyade kontakter med
de aktuella verksamhetscheferna under 2016.

2. Styrning
2.1

Verksamhetens uppdrag och omfattning

Patientnämnden fullgör landstingets skyldighet att bedriva patientnämndsverksamhet och fungerar som en objektiv instans för kontakt med både
patienter och personal. Utifrån inkomna klagomål och synpunkter samt
annan information förvaltningen får görs utredningar och framställningar
till ansvariga nämnder inom landstinget och till andra berörda organ. I förebyggande syfte gör nämnden uttalanden när det gäller generella iakttagelser och tendenser som kräver vårdpersonalens uppmärksamhet.
De brister som utreds av förvaltningen utgör underlag för kvalitetsförbättringar hos såväl berörda vårdenheter som vården i helhet. Då nämnden
lägger särskilt stor vikt vid ärenden som rör patientsäkerhet identifieras
brister inom detta område, varvid vården ges möjlighet att vidta lämpliga
åtgärder.
De personer som kontaktar förvaltningen upplever att de på olika sätt har
råkat illa ut och kan därför ha tappat förtroendet för vården. Det är därför
angeläget att återställa detta genom ett professionellt bemötande och högkvalitativ handläggning av deras ärenden. Därigenom kan i många fall en
kostbar rundgång i vården förebyggas. Att förvaltningen erbjuder god tillgänglighet och gott omhändertagande är således kostnadseffektivt då det
leder till nöjda anmälare med återupprättat förtroende för vården som känner att deras problem tagits på allvar, vilket sammantaget torde innebära
en besparing för vården som helhet.
Enligt lag om patientnämndsverksamhet m m ska nämnden rapportera
iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter. Enligt landstingsstyrelsens reglemente åligger det nämnden
bland annat att uppmärksamma ansvariga nämnden och förvaltningar på
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risker eller otillfredsställande vård och behandling samt att verka för
kvalitetssäkring och hög patientsäkerhet i länets hälso- och sjukvård. Förvaltningen sammanställer ett mycket stort antal statistiska rapporter som
sänds till vården på månads- respektive årsbasis.
Nämnden har också en uppgift av myndighetskaraktär, att förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt
smittskyddslagen. Denna verksamhet regleras i rättighetslagar och är därmed utifrån vissa aspekter svår att styra, såväl vad gäller volym som fördelning över tid.

2.2

Styrning av verksamheten

Utöver vad som beskrivs nedan styrs verksamheten av mål och riktlinjer
som framkommer i ett stort antal dokument av olika slag, såväl landstingets
olika policyer och riktlinjer som internt framtagna dokument som intern
kontrollplan, kvalitets- och miljömål med mera.
2.2.1 Lagar
Patientnämndens uppdrag utgår främst från lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m., lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lag
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), förvaltningslagen (1968:223), personuppgiftslagen (1998:204) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
2.2.2 Reglemente
Enligt det reglemente som landstingsfullmäktige fastställt åligger det verksamheten
1. att verka för att patienternas intressen tas tillvara och att deras integritet skyddas samt att verka för att dessa frågor förankras i den löpande
verksamheten
2. att verka för att en god kontakt och kontinuitet upprätthålls mellan
vårdpersonalen och patienterna, bland annat genom information och
utbildning
3. att hjälpa och stödja patienter och anhöriga samt att ta emot och vid
behov förmedla förslag, idéer och synpunkter rörande landstingets
hälso- och sjukvård
4. att informera patienter och deras anhöriga om de möjligheter och rättigheter som patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och rättshjälpen innefattar
5. att informera klagande om möjligheten att vända sig till Inspektionen
för vård och omsorg, Socialstyrelsen, riksdagens ombudsmän och
andra prövningsinstanser och myndigheter samt vid behov förmedla
kontakter med dessa
6. att informera personalen inom landstingets hälso- och sjukvård om
dels möjligheten att vända sig till nämnden för att lämna förslag till
förbättringar i vården, dels genom nämnden få hjälp och stöd i patientarbetet
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7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra
berörda om sin verksamhet
att med anledning av hänvändelser, framställda klagomål och annan
information som nämnden får göra de utredningar och de framställningar till ansvariga nämnder inom landstinget och till andra berörda
organ vilka är påkallade
att i förebyggande syfte verka för att sådana förhållanden vilka kan innefatta risker för felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling
uppmärksammas av ansvariga nämnder och förvaltningar samt att i
övrigt verka för kvalitetssäkring och hög patientsäkerhet inom landstingets hälso- och sjukvård
att vidareutveckla analyserna av inkomna klagomål och intensifiera det
förebyggande arbetet
att årligen återföra nämndens ärenden till respektive sjukhus och berörda nämnder och styrelser som ett underlag för kvalitetsutvecklingsarbete i vården
att senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år
att göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn
att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som
tvångsvårdas inom psykiatrin eller tvångsisoleras med stöd av smittskyddslagen.

2.2.3 Lokala mål
Verksamheten ska prioritera följande inriktningsmål fastställda av landstingsfullmäktige:
•
•
•

Kunskapen om patientnämnden bland allmänhet och personal ska öka.
Klagomålen ska analyseras och följas upp.
Det förebyggande arbetet ska intensifieras.

Ovan nämnda lagar, reglemente och inriktningsmål definierar fem verksamhetsområden: patientärenden, stödpersonsverksamhet, förebyggande
arbete, öka kunskap hos vårdpersonal och patienter/allmänhet samt främja
kontakter.
Uppdraget kan sammanfattas och konkretiseras i två punkter:
•

Med utgångspunkt i de klagomål, synpunkter och frågeställningar som
inkommer ska förvaltningen, på ett opartiskt sätt och oavsett huvudman,
utreda enskilda patientärenden samt bidra till kvalitetsutveckling genom
att återföra de slutsatser som kan dras till vården. När så erfordras ska
förvaltningen lämna information om och hänvisa till andra instanser.

•

De som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen
ska, om de så önskar, erbjudas hjälp och stöd genom en stödperson.
Dessa rekryteras, utbildas och förordnas av förvaltningen.
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Nämnden har en övergripande kvalitetspolicy (fastställd 2012) samt en
treårig plan avseende mål och aktiviteter, se bilagorna O och P.
Planen anger mål samt strategier och rutiner för att nå dessa och även uppföljningsmetoder. De rutindokument som anknyter till målen revideras
årligen. Målen utgår från de fem identifierade verksamhetsområden som
beskrivits ovan. De mål som rör patientärenden avser såväl anmälarnas
nöjdhet som vårdens nytta av förvaltningens handläggning av ärenden.
För de mål som endast berör förvaltningens verksamhet har angetts att 90
procent av anmälarna/vårdgivarna ska vara nöjda. I de fall förvaltningen
inte självständigt kan påverka att målet uppnås har angetts att 80 procent
ska vara nöjda.

2.3

Uppdrag

2.3.1 Uppdrag givna i budget
Patientnämnden har inga uppdrag som fastställts i landstingsfullmäktiges
beslut om budget 2015 eller tidigare eller genom generella och specifika
ägardirektiv.
2.3.2 Uppdrag givna under året
Förvaltningen kommer att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin under 2016.

2.4

Efterlevnad av styrande dokument

Samtliga mål som anges i styrande dokument följs upp enligt rutiner i respektive dokument. Uppföljningen under 2015 har visat att förvaltningen
inte har några avvikelser rörande detta.
2.4.1
Styrningsrapport
Av förvaltningens styrningsrapport för 2015 framgår att:
• inga avsteg gjorts från gällande reglemente
• samtliga policyer och riktlinjer följts
• nämnden följt landstingets policy för intern kontroll och att denna varit
god
• förvaltningschefens har lämnat försäkran om internkontroll.
2.4.2
Landstingets finanspolicy
Nämnden följer landstingets finanspolicy.
2.4.3
Internkontroll
Nämnden har en intern kontrollplan som följs upp och uppdateras årligen.
I planen för 2015 identifierades 14 riskområden. Uppföljningen avseende
2015 har visat att den interna kontrollen varit god. Samtliga identifierade
risker har följts upp och kontrollerats enligt planen. För närvarande finns
inga risker som behöver åtgärdas, det vill säga som är gula eller röda enligt
trafikljusmodellen. Uppföljningen av riskerna för 2015 framgår av planen
för 2016. Planerna bifogas som bilagorna M och N.
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3. Mål
3.1
3.1.1

Mål och indikatorer
Ekonomi i balans

Mål och indikator

Utfall
2015

Mål
2015

Utfall
2014

0,4
mkr

0
mkr

0
mkr

EKONOMI I BALANS
Finansiell stabiliet
Resultat:
Ett positivt resultat enligt balanskravet
1)
För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet
uppnås.

Patientnämnden har, trots ökade kostnader för stödpersonsverksamheten
en ekonomi i balans. Resultatet är plus 0,4 mkr för år 2015. Med en omsättning på ca 23,7 mkr är det ett överskott på ca 2 % av omsättningen.
3.1.2

Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Mål och indikator

Utfall
2015

Mål
2015

Utfall
2014

Vem

ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG ARBETSGIVARE
Stolta medarbetare
AKA-index:
Uppföljning av landstingets personalpolicy
i medarbetarenkäten som består av aktivt
ansvarstagande, kund- och resultatfokus,
förändring och utveckling, jämlikhetsindex,
hälso- och stressindex samt motivationsindex. Skala 1–100.

≥ 77

LSF

≥ 74

LSF

Chef- och ledarskap
Ledningsindex:
Ledningsindex på en landstingsövergripande nivå från medarbetarenkäten. Skala
1–100.

Utvecklad arbetsorganisation
Indikatorer för detta mål är ännu inte
aktuella på en övergripande nivå och ska
utarbetas. Målet bygger på Framtidsplan
för hälso- och sjukvården.

-

-

Systematisk kompetensplanering
Systematisk kompetensplanering:
Andel av landstingets förvaltningar och
bolag som har börjat införa landstingets
modell för systematisk kompetensplanering, KOLL.

≥ 70

LSF

Stolta medarbetare
Enligt medarbetarenkäten 2015 var värdet för ”Stolt att arbeta på patientnämnden” 74, vilket är något lägre än 2014, då värdet 76 uppnåddes.
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Chef- och ledarskap
Eftersom nuvarande förvaltningschef tillträdde en månad innan medarbetarenkäten genomfördes utgick frågorna rörande ledning.
Enligt enkäten 2015 var värdet för ”Attraktiv arbetsgivare” 69, vilket var
lägre än 2014 då det uppgick till 73. Värdet för ”Rekommenderar patientnämnden” var 71, vilket var högre än 2014 då det var 61. Index för företag
ökade från 70 under 2014 till 72 vid undersökningen 2015.
Systematisk kompetensplanering
Förvaltningen kommer att införa KOLL under 2017.
3.1.3
Tillgänglighet, kvalitet och övriga lokala mål
De mål som anges i nämndens mål och handlingsplan följs upp bland annat
genom enkätundersökningar minst vart tredje år. Resultatet av den undersökning som genomfördes under hösten 2013 och riktade sig till 300 anmälare som haft skriftliga ärenden hos förvaltningen redovisas i bilaga R. Under våren 2014 genomfördes en undersökning riktad till drygt 300 vårdenheter som hade två eller fler skriftliga ärenden under 2013. Resultatet av
denna redovisas i bilaga S.

4. Verksamhet
4.1

Genomförd verksamhet

4.2

Produktion

Nämndens olika verksamhetsområden beskrivs nedan.

4.2.1 Patientärenden - klagomål på hälso- och sjukvården
Under 2015 inkom 6 949 ärenden till förvaltningen, vilket var 15 procent
fler än föregående år. Av ärendena avsåg 7 procent rådgivning, information
och hänvisning. I dessa fall har anmälaren kontaktat förvaltningen för att få
information utan att något klagomål framförts. I en del fall kan ett problem
ligga bakom kontakten, men anmälaren har önskat information om vilka
rättigheter man som patient har i en specifik fråga eller hur hon/han själv
kan gå tillväga för att lösa problemet.
Ärenden kan inkomma i form av skrivelser, telefonsamtal eller e-postbrev
samt vid personliga besök. Det vanligaste sättet för anmälare att ta kontakt
med förvaltningen var per telefon. Detta skedde i 70 procent av samtliga
ärenden. I 16 procent av ärendena togs den inledande kontakten med e-post
och i resterande 14 procent bestod den första kontakten av en skrivelse.
Därutöver tillkom enstaka besök.
I de fall anmälaren önskar att förvaltningen utreder ärenden som inkommit
per telefon eller e-post, vanligtvis genom att inhämta yttrande från vården,
ändras registreringen till skrivelse. De skriftliga ärendena, som vanligtvis är
mer komplexa än övriga, har ökat kontinuerligt de senaste åren och mer än
fördubblats under de senaste sju åren. Under 2015 uppgick de till 2 218,
vilket var 5 procent fler än 2014.
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Ärenden per kvinnor och män

Under 2015 avsåg 62 procent av ärendena kvinnor. Andelen har under de
senaste åren varierat mellan 61 och 63 procent. Kvinnors och mäns klagomål fördelade sig tämligen likartat mellan problemområdena. Vård- och
behandlingsrelaterade problem var vanligast och uppgick till 45 procent för
båda könen. Kvinnor klagade något mer än män på kommunikationsbrister,
vilket innefattar bemötande, delaktighet och information, medan män i
något större utsträckning än kvinnor klagade på brister rörande organisation och tillgänglighet. I övrigt var skillnaderna små, vilket framgår av
nedanstående diagram.
Andel av kvinnors och mäns klagomål per problemområde 2015
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Kvinnor

Män

Även vad gällde kvinnors och mäns klagomål på vårdtyper var skillnaderna
marginella. Synpunkter på primärvård och specialistvård utanför akutsjukhusen var något vanligare bland kvinnor, medan klagomål på vård vid akutsjukhus och psykiatrisk vård var något vanligare bland män. Ärendenas
fördelning mellan olika vårdtyper framgår av diagrammet på nästa sida.
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Andel av kvinnors och mäns klagomål per vårdtyp 2015
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* ärenden avseende geriatriska kliniker redovisas under vårdtypen geriatrik
** utanför akutsjukhus
I förvaltningens statistikprogram kan två klagomål/synpunkter registreras i
samma ärende, vilket var fallet i 20 procent av ärendena under 2015. Klagomålen i dessa ärenden avser alltid samma vårdgivare. Ärenden av detta
slag är vanligtvis mer komplicerade och kräver mer utredningsresurser än
ärenden som endast innehåller ett klagomål. Jämfört med 2014 sågs en
marginell ökning av antalet ärenden med två klagomål/synpunkter.
Akutsjukhus

I 2 015 ärenden framfördes klagomål på akutsjukhus. De utgjorde 29 procent av samtliga ärenden och ökade marginellt jämfört med 2014.
Klagomålens fördelning på problemområden var i stort densamma som
föregående år. I 54 procent av ärendena hade anmälarna synpunkter på
vård och behandling. Därefter följde kommunikation, till exempel bemötande, information och samverkan med patient/anmälare med 16 procent
samt organisation och tillgänglighet med 9 procent.
Primärvård

Klagomålen på primärvård har ökat de senaste åren. Under 2015 inkom
1 916 sådana ärenden. De utgjorde 28 procent av samtliga ärenden och
ökade med 33 procent jämfört med föregående år. Ökningen skulle, åtminstone delvis, kunna förklaras med att många nya mottagningar tillkommit under de senaste åren samt att länets befolkning ökat.
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Ökningar sågs för samtliga problemområden. De tydligaste framgår av
nedanstående tabell.
Primärvård, ärenden per problemområde

Problem

2015

2014 - 2015

Antal

Förändring, %

Vård och behandling

813

+ 31

Kommunikation

313

+ 10

Organisation och tillgänglighet

259

+ 45

Ekonomi

161

+ 204

Administrativ hantering

152

+9

93

+ 21

Patientjournal och sekretess

Vad gäller klagomålen på vård och behandling sågs ökningar med 68 procent för delproblemet undersökning/utredning. För organisation och tillgänglighet var ökningarna tydligast för delproblemen nekad besökstid respektive tillgänglighet med 89 respektive 36 procent.
För ärenden avseende ekonomi mer än tredubblades klagomålen på delproblemet patientavgifter/högkostnadsskydd, från 38 under 2014 till 136
för 2015. I 71 av dessa framfördes synpunkter på att man fått fakturor på
läkarbesök som avbokats. Den 1 januari infördes den så kallade 24timmarsregeln som innebär att patienter får betala full patientavgift för
besök som avbokats senare än 24 timmar före besöket. I början av året förekom endast enstaka ärenden av detta slag per månad. De ökade markant
från och med september och uppgick till 28 under december.
Därutöver tillkom ett antal ärenden som avsåg näraliggande problem med
fakturering för uteblivet besök där man av olika skäl inte kommit till den
inbokade tiden. I en del fall hade man inte fått någon kallelse, i andra hade
man glömt bort sitt besök och i en del fall hade man blivit akut sjuk eller av
annat skäl inte haft möjlighet att höra av sig.
Psykiatrisk vård

I 1 115 ärenden framfördes klagomål på psykiatrisk vård. De utgjorde 16
procent av samtliga ärenden och ökade med 19 procent jämfört med föregående år.
Ökningar sågs för flertalet problemområden. De tydligaste framgår av
nedanstående tabell.
Psykiatrisk vård, ärenden per problemområde

Problem

2015

2014 - 2015

Antal

Förändring, %

Vård och behandling

499

+ 21

Kommunikation

221

+ 37

Organisation och tillgänglighet

142

+ 33

A1512-00383-43

17 (37)
ÅRSRAPPORT 2015

Drygt hälften av klagomålen på vård och behandling avsåg felaktig, fördröjd
eller utebliven behandling. Dessa ärenden ökade med 18 procent jämfört
med 2014. Vart fjärde ärende var relaterat till läkemedel. Dessa ökade med
38 procent.
Ökningarna rörande kommunikation avsåg huvudsakligen bemötande samt
dialog/delaktighet med patient/närstående som ökade med 65 respektive
62 procent.
För organisation och tillgänglighet ökade klagomålen på tillgänglighet med
67 procent.
Specialistvård utanför akutsjukhus

Ärenden avseende specialistvård utanför akutsjukhusen avser ett stort antal
större och mindre mottagningar. Totalt 790 ärenden inkom under 2015. De
utgjorde 11 procent av samtliga ärenden och ökade med 15 procent jämfört
med 2014.
Hälften av ärendena avsåg vård och behandling. Dessa ökade med 25 procent jämfört med 2014. Ärenden avseende ekonomi ökade med 74 procent,
dock var det totala antalet inte så stort. En tredjedel av dessa, totalt 23
ärenden, avsåg synpunkter på betalningskrav då avbokning gjorts senare än
24 timmar före ett bokat besök.
I 20 procent av ärendena avsåg klagomålen ortopedi. Därefter följde obstetrik-gynekologi och kirurgi med 12 respektive 9 procent.
Tandvård

Antalet ärenden som avser tandvård har under många år uppgått till strax
över 300. Under 2015 framfördes klagomål på tandvård i 395 ärenden.
Dessa utgjorde 6 procent av den totala ärendemängden och ökade med 22
procent jämfört med föregående år. Klagomålen avsåg huvudsakligen vård
och behandling samt ekonomiska frågeställningar. Ärenden avseende vård
och behandling ökade mest, med 39 procent.
Övrig vård

I 8 procent av ärendena framfördes klagomål på övrig vård. Dessa ökade
med 5 procent jämfört med föregående år. Här registreras ärenden som
avser landstingsövergripande frågor samt bland annat ambulanssjukvård,
medicinsk fotvård, hjälpmedel och syncentraler.
4.2.2 Stödpersonsverksamheten
Patientnämndens förvaltning har enligt 30 och 31 §§ lag (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård (LPT) en skyldighet att förordna stödpersoner för
patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin. Det gäller även patienter som
vårdas enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) eller isoleras
enligt smittskyddslagen (2004:168).
Antalet ansökningar om att få en stödperson har ökat de senaste åren. Det
kan förväntas att ökningen nu avstannat. Under 2015 genomfördes 297 nya
förordnanden, vilket var en minskning med 21 procent.
Den sista december 2015 hade 167 personer stödperson, vilket var samma
antal som vid föregående årsskifte.
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Diagrammet nedan visar utvecklingen per år sedan 2010.
Antal stödpersonsförordnanden per år
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Varje förordnande medför en kostnad om minst 1 500 kr per månad. Därutöver kan reseersättning för stödpersonerna i samband med besök hos
patienterna tillkomma. Reseersättningen har tidigare varit låg, men höjdes
under 2015 för att anpassats till den nivå som gäller landets övriga patientnämnder.
4.2.3 Statistik
Data sammanställs rutinmässigt på årsbasis i en rapport som tillställs Socialstyrelsen/IVO och övriga som är intresserade. Den anmäls också i landstingsfullmäktige.
Ett ökande antal av länets vårdgivare följer regelbundet sina ärenden hos
förvaltningen och tillsänds rapporter över dessa varje månad respektive år.
Inte minst när det gäller det ökande intresset för patientsäkerhet har vårdgivarna stor nytta av att ta del av förvaltningens erfarenheter. Därutöver
efterfrågas erfarenheterna av Hälso- och sjukvårdsnämnden i samband
med nyteckning och förlängning av avtal med vårdgivare samt av de tre
sjukvårdsstyrelserna.
Dessa rapporter sammanställs och skickas automatiskt med e-post. Månadsrapporterna har för närvarande drygt 900 mottagare och årsrapporterna 950.
Den kunskap om vården i länet som förvaltningens ärendehantering genererar efterfrågas även av andra enheter, såväl inom som utanför landstinget. Under 2015 expedierades utöver ovanstående automatiska rapporter
cirka 100 manuellt framtagna sammanställningar.
4.2.4 Information
Förutom framtagande och sammanställning av data enligt ovan har förvaltningens personal gjort besök hos vårdgivare samt patient- och intresseföreningar för att informera om ärenden som varit aktuella. Personalen förelä-
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ser även vid utbildningstillfällen för utländska läkare, kuratorer, undersköterskor, medicinska sekreterare och vid grundutbildningar för blivande
tandläkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Sammanlagt har 47 sådana informationstillfällen genomförts under 2015. Antalet informationsinsatser har på grund av det ökande antalet klagomåls- och stödpersonsärenden måst minskas under de senaste åren.
4.2.5 Förebyggande arbete
Genom sitt förebyggande arbete bidrar patientnämnden till ökad kvalitet i
hälso- och sjukvården. Nämnden föreslår förbättringsåtgärder i så kallade
principärenden. Detta är ärenden av allvarlig karaktär eller sådana som får
allvarliga följder. Det kan också vara ärenden rörande ett vanligt förekommande eller aktuellt problem.
Under 2015 behandlade nämnden sex principärenden. Flera av dessa innehöll flera vårdgivare och vårdtyper samt gällde flera patienter. Synpunkterna avsåg flertalet vårdtyper. Ärendena avsåg:
•
•

patientförsäkringsvillkor, som inte är exakt lika i landstings- respektive
privatdrivna verksamheter
bristande följsamhet till patientdatalagen

•
•

patient som glömdes bort på en akutmottagning
vård av patienter med cancersjukdom

•

brister vid vidareremittering

•

väntat tio år på operation.

Därutöver har återföring rörande vidtagna eller planerade förbättringsåtgärder inkommit i sju principärenden:
•

bristande samverkan gällande vård av multihandikappat barn

•

ofullständigt adresserade försändelser från vården

•

problem att få remissvar vid införd spärr i journalsystem

•

remisshantering på närakut

•

bristande följsamhet till patientdatalagen

•

införande av spärr enligt patientdatalagen

•

bortglömd på akutmottagning

Förvaltningen kan genom sitt ärendehanteringsprogram enkelt följa olika
typer av problem som bedöms vara av speciellt intresse eller särskilt allvarliga och vidta lämpliga åtgärder för att uppmärksamma vården på missförhållanden.
Förvaltningen följer kontinuerligt de förbättringsåtgärder som dokumenteras i yttranden från vårdgivare. Åtgärderna kan avse en övergripande nivå
eller endast det enskilda ärendet.
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4.2.6
Ärenden med förbättringsåtgärder
Förvaltningen följer kontinuerligt de förbättringsåtgärder som dokumenteras i yttranden från vårdgivare. Åtgärderna kan avse en övergripande nivå
eller endast omfatta det enskilda ärendet. Förbättringsåtgärder hade vidtagits i 584 skriftliga ärenden som avslutades under året, vilket var 32 procent av de avslutade ärendena och 47 procent fler än föregående år då de
uppgick till 396.
I 385 ärenden hade åtgärder vidtagits på en övergripande nivå och 266
hade föranlett åtgärder för att rätta till misstag i det enskilda ärendet. Då
båda typerna av åtgärder kan förekomma i samma ärende var antalet åtgärder större än antalet ärenden.
Åtgärder hade vidtagits i 37 procent av de ärenden som avsåg tandvård. En
vanlig åtgärd var att man av olika skäl krediterade eller ersatte patienter för
kostnader som inte klargjorts tillräckligt tydligt i förväg. Åtgärder hade
vidtagits i 36 procent av de ärenden som gällde akutsjukhus, 30 procent av
dem som gällde primärvård och 29 procent vardera för ärenden som gällde
psykiatrisk vård respektive specialistvård utanför akutsjukhus.
Förbättringsåtgärder hade vidtagits i 35 procent av de ärenden som gällde
kvinnor och 29 procent av de som gällde män. I 23 procent av kvinnornas
och 19 procent av männens ärenden hade åtgärder vidtagits på övergripande nivå. Åtgärder i det enskilda ärendet hade vidtagits i 16 procent av
kvinnornas och 13 procent av männens ärenden.
För samtliga vårdtyper utom specialistvård utanför akutsjukhus var kvinnornas andel av ärenden med förbättringsåtgärder större än männens, vilket framgår av diagrammet nedan.

Andel förbättringsåtgärder för kvinnor och män per vårdtyp i skriftliga
ärenden som avslutats under 2015
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4.2.7
Patientsäkerhet
De ärenden som inkommer till patientnämndens förvaltning utgör en värdefull kunskapskälla och det är angeläget att erfarenheterna tas tillvara i
vårdens patientsäkerhetsarbete. Patientsäkerhetsaspekter finns med i
många av nämndens ärenden avseende alla former av hälso- och sjukvård
och på alla nivåer.
I förvaltningens utredningar av ärenden uppmärksammas bakomliggande
problem och faktorer. Förvaltningen har i många fall kunnat bidra till att
rutiner i vården förbättrats, vilket i sin tur lett till ökad patientsäkerhet.
Sveriges kommuner och landsting har utarbetat åtta åtgärdspaket omfattande vanliga vårdskador. Dessa innehåller information till vården bland
annat om vilka rutiner som ska följas och beskrivningar av dessa. Förvaltningen följer ärenden avseende:
•
•
•
•
•
•

vårdrelaterade infektioner
fall och fallskador
trycksår
undernäring
läkemedelsfel i vårdens övergångar
läkemedelsrelaterade problem.

I en del fall kan förvaltningen följa ärenden rörande dessa områden flera år
bakåt i tiden, i andra fall endast sedan 2014.
Vårdrelaterade infektioner
Ärendena fördubblades jämfört med föregående år, från 52 till 109. De
flesta avsåg akutsjukhus och klagomålet avsåg huvudsakligen vård och behandling.
Fall och fallskador
Under 2015 inkom 28 ärenden avseende omvårdnadsrelaterade fall och
fallskador, vilket var betydligt fler än föregående år, då 15 ärenden inkom. I
16 fall hade händelserna skett under vård vid akutsjukhus och i 8 vid geriatrisk klinik.
Trycksår
I 17 ärenden framfördes klagomål på att patienten fått trycksår under vårdtiden, vilket var samma antal som föregående år. Klagomålen avsåg i stor
utsträckning äldre patienter som vårdades på akutsjukhus.
Undernäring
I sex ärenden framfördes synpunkter relaterade till undernäring. De avsåg
med något undantag äldre patienter som vårdades vid akutsjukhus, i geriatrisk vård eller i kommunala boenden. Därutöver förekom klagomål av annat slag på kost, till exempel rörande osmaklig mat.
Läkemedelsrelaterade ärenden
Förvaltningen kan inte särskilja ärenden rörande läkemedelsfel i vårdens
övergångar från övriga läkemedelsrelaterade problem.
Ärenden avseende läkemedelsproblem ökade med 34 procent 2015. Totalt
hanterade förvaltningen 906 sådana ärenden under 2015. Den oväntat
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stora ökningen skulle kunna förklaras med att förvaltningen under året haft
en bättre uppföljning av dessa ärenden.
34 procent av ärendena avsåg primärvård, 29 procent psykiatrisk vård och
23 procent vård vid akutsjukhus.
4.2.8 Övrigt
Efterfrågan på förvaltningens erfarenheter har successivt ökat. Personalen
deltar ofta vid utbildningar och konferenser rörande patientsäkerhet som
anordnas inom länets sjukvård. Under hösten 2015 ledde förvaltningen ett
seminarium vid landstingets patientsäkerhetskonferens rörande hur patientnämndens ärenden leder till förbättringsåtgärder i vården. För att ytterligare möjliggöra att erfarenheterna tas tillvara är förvaltningen knuten till
landstingets centrala patientsäkerhetskommitté.
Medarbetarna bevakar kontinuerligt olika områden och medverkar i och
med detta vid seminarier och konferenser. Därutöver har nämnden och
förvaltningen representerats vid den internationella patientsäkerhetskonferensen, International Forum on Quality and Safety in Health Care, i London
i april.
Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska patientnämnden göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på
förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn. Därför gör förvaltningen minst varje kvartal en avstämning i ärendedatabasen för att utröna om
det föreligger behov av att överväga att vidarebefordra information till IVO
på en övergripande nivå. Under 2015 har en sådan överföring genomförts.

4.3

Verksamhetsförändringar

Inga förändringar rörande verksamhetsens innehåll eller uppdrag har skett
under 2015. Dock har de enskilda verksamhetsdelarna expanderat under de
senaste åren, vilket framgått ovan.
På sikt förväntas antalet patientärenden öka väsentligt och medföra behov
av ytterligare handläggarresurser. Klagomålsutredningens förslag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 kommer sannolikt att leda till att patientnämnden får ett betydligt större antal klagomålsärenden att hantera. För
att kunna bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården får patientnämnderna enligt förslaget också en utökad skyldighet att analysera inkomna ärenden.
Den statliga utredningen föreslår därför att medel överförs från Inspektionen för vård och omsorg för att förstärka landets patientnämnder. För
Stockholm beräknas tre tjänster tillföras verksamheten.

4.4

Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv

Förvaltningens databas innehåller för närvarande knappt 70 000 ärenden.
Uppgifterna används t ex av media samt vid studier av olika slag. Vid registrering anges bland annat patientens kön samt ålder i tioårsgrupper. I ett
fåtal ärenden är patientens kön inte känt. Vanligen har kontakten i dessa
ärenden skett helt med e-post. Ibland har anmälarens namn inte framgått,
ibland har det inte varit möjligt att avgöra könet även om namnet angetts.
Anmälarnas kön och ålder följs och analyseras samt redovisas i ett särskilt
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avsnitt i förvaltningens kvartalsrapporter samt i andra redovisande dokument.
Under 2015 avsåg 62 procent av ärendena kvinnor. Andelen har under de
senaste åren varierat mellan 61 och 63 procent.

4.5

Produktivitet

Avser inte patientnämnden.

5. Ekonomi
5.1

Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning
Mkr

Bokslut
2015

Budget
2015

Avvik
AC-BU

Bokslut
2014

Förändr
%

Fsg av övr tjänster

1,8

1,5

0,3

1,5

20,0 %

Landstingsbidrag

21,8

21,8

0,0

19,8

10,1 %

Övriga intäkter

0,1

0,1

Verksamhetens intäkter

23,7

23,3

0,4

21,3

11,3 %

Personalkostnader

-19,6

-19,7

0,1

-18,0

8,9 %

Verks ankn tjänster
Lokal- och fast kostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

0,0

0,0

0,0

-0,1

-100,0 %

-1,9

-1,8

-0,1

-1,8

5,6 %

-1,8

-1,8

0,0

-1,3

38,5 %

-23,3

-23,3

0,0

-21,2

9,9 %

-0,1

-100,0 %

Avskrivningar

0,0

0,0

Finansnetto

0,0

0,0

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

0,4

0,0

Erhållna koncernbidrag (komp)

0,0
0,4

0,0

0,4

Lämnade koncernbidrag (skatt)

0,0

Överavskrivningar

0,0

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

0,0

0,0

Lämnade koncernbidrag (komp)
Justerat resultat

0,4

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

Resultatet blev 0,4 mkr bättre än den periodiserade budgeten.
De övervägande förändringarna mellan 2014 och 2015 års resultat är volymförändringarna i stödpersonsverksamheten, vilket innebar ökade kostnader från 3,7 mkr till 4,1 mkr.
Ersättningen av primärtjänster från kommunerna har ökat från 1,5 mkr till
1,8 mkr.
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Intäktsutveckling

Intäktsutveckling, procent

26,7

10,1 10,1 10,1

9,4

3,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,3

9,4

2,4

0,0

-6,3

Landstingsbidrag

Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013)

5.1.2

#REFERENS!

Övriga intäkter

Verksamhetens intäkter

Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014)

Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014)

Prognos 2015 (PR 1511/ÅR 2014)

Kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling, procent
19,4
16,1
7,1

9,4

8,9

12,9

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0 10,4 10,9
2,9

0,0

-16,2

Personalkostnader

0

Utfall 2014 (ÅR 2014/ÅR 2013)

Budget 2015 (BU 2015/ÅR 2014)

Övriga kostnader

Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014)

Verksamhetens kostnader

Prognos 2015 (PR 1511/ÅR 2014)
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Avvikelser – årets resultat mot årsbudget
Intäkt
Avvikelse
AC-BU
2015

Orsak, Mkr
textkommentar

Kostnad
Avvikelse
AC-BU
2015

Resultat
Avvikelse
AC-BU
2015

Intäkter

0,4

0,0

0,4

Personalkostnader

0,0

0,1

0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Loaklhyra
Övriga kostnader

0,0

Ev ej analyserad restpost
Summa avvikelse

5.1.4

0,4

0,0

0,4

Förändring – årets resultat mot föregående år
Intäkt
Förändring
Utfall
2015-2014

Orsak, Mkr
textkommentar
Intäkter

Kostnad
Förändring
Utfall
2015-2014

2,4

Resultat
Förändring
Utfall
2015-2014

0,0

2,4

Personalkostnader

-1,6

-1,6

Lokalhyra

-0,1

-0,1

Övriga kostnader

-0,4

-0,4
0,0

Ev ej analyserad restpost
Summa avvikelse

2,4

-2,1

0,3

De övervägande förändringarna mellan 2014 och 2015 års resultat är volymförändringen i stödpersonsverksamheten, vilket innebar ökade kostnader från 3,7 mkr till 4,1 mkr. IT-kostnaderna ökat från 0,6 mkr till 1,1 mkr.
Skillnaden mellan 2014 års resultat och 2015 års resultat är plus 0,4 mkr.
5.1.5

Externa intäkter och kostnader

SLL-extern resultaträkning,
Mkr
Verksamhetens intäkter

SLL-externt
Bokslut
2015

SLL-externt
Bokslut
2014

Förändr
%

SLL-externt
Budget
2015

Avvik
AC-BU

1,8

1,5

20,0 %

1,5

0,3

-17,7

-16,3

8,6 %

-17,9

0,2

Avskrivningar

0,0

0,1

-100,0 %

Finansnetto

0,0

0,0

-15,9

-14,7

Verksamhetens kostnader

Resultat

0,0

8,2 %

0,0

0,0

-16,4

0,5

Inga större avvikelser mellan utfall och budget.
5.1.6

Personal

Bemanningskostnader
Mkr

Bokslut
2015

Budget
2015

Avvik
AC-BU

Bokslut
2014

Föränd
%
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Summa personalkostnader

19,6

varav förändring sem- och löneskuld

19,7

0,0

varav lönekostnad

19,6

19,7

0,0

0,0

varav pensionskostnad
Inhyrd personal
varav läkare

18,0
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0

A1512-00383-43

8,9 %

0,0
18,0

8,9 %

0,0

0,0

varav sjuksköterskor
varav övrig personal

0,0

0,0

Summa bemanningskostnad

19,6

19,7

0,0

0,0
18,0

8,9 %

18,0

8,9 %

0,0

varav omställningskostnader
Bemanningskostnad exkl omställningskostn

19,6

Bokslut
2015

Sjukfrånvaromått

Procentuell sjukfrånvaro

4,9

19,7

Bokslut
2014
3,4

0,0

Föränd
%-enh

Budget
2015

Avvik
%-enh
490,0
%

150,00%

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, har ökat med 8,9 procent, det vill säga 1,6 mkr jämfört med
årsbokslut 2014. Lönekostnadsökningen består av en volymförändring
inom stödpersonsverksamheten motsvarande 8,7 procent och en löneökning på cirka 2 procent.
Utveckling helårsarbeten samt verksamhetsförändringars effekt
Personalvolym/helårsarbete
Antal
Helårsarbeten exkl. extratid
(personalvolym)

Bokslut
2015
22

Förändring

1

Totalt förändring

1

Budget
2015
21

Avvik
AC-BU
1

Bokslut
2014
20

Föränd
%

LF/LS/HSN
beslut
(Ja/Nej)

10,0 %

1
0

Patientnämnden har ett ökat antal medarbetare genom att en tjänst som
kommunikatör överförts från Landstingsstyrelsen förvaltning. Övrig ökning
av antal helårsarbeten beror på vikariat, innebär ingen reell ökning av antal
anställda.
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Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Konsultkostnader
IT-tjänster uppgår till 429 tkr varav 283 tkr avser externa IT-tjänster.
Avskrivningar
Avskrivningarna uppgick till 46 tkr, kommer att minska under 2016.

5.2

Resultatdisposition

Det egna kapitalet består av följande
Året resultat
Lokalt eget kapital
Totalt eget kapital

5.3

380 tkr
458 tkr
838 tkr

Investeringar

Investeringar
Mkr

Bokslut
2015

Budget LF
2015

Status*

Avvik
AC-BU

Objekt 1

0

Objekt 2 etc.

0

Övriga ospecificerade ojbekt

0

Totalt investeringar

0

0

0

0

Patientnämnden har under 2015 köpt 4 datorer för sammanlagt ca 18 tkr.

5.4 Balansräkning
Balansräkning
Mkr

2015-1231

2014-1231

Förändring

Tillgångar
Anläggningstillgångar

0,1

0,1

0,0

Omsättningstillgångar

2,6

2,0

0,6

varav kassa och bank

1,7

1,4

0,3

SUMMA TILLGÅNGAR

2,7

2,1

0,6

Eget kapital

0,7

0,5

0,2

Skulder

2,0

1,6

0,4

Långfristiga skulder

0,0

0,0

0,0

Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)

0,0

Kortfristiga skulder

2,0

1,6

0,4

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2,7

2,1

0,6

Tillgångarna har ökat med 0,6 mkr, varav kassa och bank med 0,3 mkr från
2014 års bokslut till 2015 års bokslut. Eget kapital har ökat med 0,2 mkr
beroende på att 2015 års resultat är plus 0,4 mkr medan 2014 års resultat
var plus/minus 0. Skulderna har ökat från 1,6 mkr 2014 års bokslut till 2,0
mkr i 2015 års bokslut.
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
Mkr

2015-12-31

Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,4

Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,1

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

Årets kassaflöde

0,3

Kassaflödet under 2015 innebar att likvida medel ökade från 1,4 mkr till 1,7
mkr.

6. Verksamhetsstöd
6.1

Förvaltning/Bolag som arbetsgivare

Förvaltningen utgjordes vid utgången av 2015 av 20 personer, varav en förvaltningschef, 15 kvalificerade handläggare (varav två var föräldralediga)
med social, juridisk eller samhällsvetenskaplig kompetens samt legitimerad
vårdpersonal inom hälso- och sjukvård respektive tandvård, en kommunikatör samt tre administratörer. En handläggartjänst var vid årsskiftet vakant. Inhyrd personal har inte förekommit. Inga bemanningsproblem förekom under sommaren.
6.1.1
Personalpolicy
Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Som framgår av nedanstående sammanställning av medarbetarenkäten 2015 har
mindre förbättringar skett inom samtliga områden. I ett fall, avseende
Grupp ligger resultatet dock fortfarande under 70. Förvaltningen kommer
därför under 2016 att i samverkan med företagshälsovärden vidta särskilda
åtgärder för att förbättra detta index.
Eftersom nuvarande förvaltningschef tillträdde en månad innan medarbetarenkäten genomfördes utgick frågor rörande ledning.
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6.1.2
Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
Som nämnts ovan under 4.3 har inga förändringar rörande verksamhetens
innehåll eller uppdrag skett under 2015. Dock har de enskilda verksamhetsdelarna expanderat under de senaste åren, vilket väntas fortgå under de
närmast kommande åren. Därtill kommer klagomålsutrednings förslag som
föreslås träda i kraft den 1 juli 2017, vilket sannolikt kommer att leda till att
patientnämnden får ett betydligt större antal klagomålsärenden att hantera.
För att kunna bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälsooch sjukvården får patientnämnderna enligt förslaget också en utökad skyldighet att utöka analyserna av inkomna ärenden.
Den statliga utredningen föreslår därför att medel överförs från Inspektionen för vård och omsorg för att förstärka landets patientnämnder. För
Stockholm beräknas tre tjänster tillföras verksamheten.
6.1.3
Kompetensförsörjning
Förvaltningen kommer att börja använda KOLL/ProCompetence under
2017. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan bifogas som bilaga D2.
6.1.4
Utbildning
På grund av den ansträngda ekonomiska situationen har personalrelaterade
utbildningsinsatser kraftigt begränsats under 2015.
6.1.5
Chef- och ledarskap
Förvaltningen har en platt organisation med en förvaltningschef som tillträdde under 2015 samt en biträdande chef som träder in vid ordinarie
chefs frånvaro. Förvaltningschefen har bildat en ledningsgrupp bestående
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av totalt fyra personer. Något arbete för chefsrekrytering bedöms inte vara
aktuellt för närvarande.
6.1.6
Hälsofrämjande arbetsmiljö
Sjukfrånvaron har varit låg. Åtgärder för rehabilitering har inte varit aktuella. Problem med alkohol och droger har inte förekommit.
Förvaltningen har avtal med företagshälsovård som upphandlats av landstinget. Samtliga arbetsplatser är ergonomiskt utformade. Anmälningar om
arbetsskador har inte förekommit.
Planeringssamtal har hållits regelbundet med alla medarbetare. Samtliga
har erbjudits årlig influensavaccination. En timme av veckoarbetstiden kan
användas för friskvård. Därutöver har viss ersättning för till exempel träningskort utgått.
Förvaltningen deltar årligen i landstingets medarbetarundersökning. Som
framgått ovan under 6.1.1 har samtliga index förbättrats något vid undersökningen 2015. I ett fall, avseende Grupp ligger resultatet dock under 70.
Förvaltningen kommer därför under 2016 att i samverkanmed företagshälsovärden vidta särskilda åtgärder för att förbättra detta index.
6.1.7
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är generellt låg, några könsskillnader kan inte ses, åtgärder
för att sänka densamma är inte aktuella. Dock finns planer för åtgärder i
den händelse sjukfrånvaron skulle öka.
6.1.8
Jämställdhet och mångfald
Nämnden har en jämställdhets- och mångfaldsplan enligt landstingsets
riktlinjer samt även en handlingsplan för HBT-frågor. Förvaltningen strävar efter mångfald i såväl personalgruppen som vid rekrytering av stödpersoner. Detta bidrar till kompetenta utredningar av patientärenden och adekvat stöd till de patienter som har stödperson.
Varje år deltar två medarbetare i landstingets certifierade jämställdhetsoch mångfaldsutbildning. Sammantaget har hittills elva medarbetare handläggare genomgått utbildningen.
Förvaltningens lokaler är tillgängliga och arbetsmiljön bedöms lämplig för
personer med funktionsnedsättning. Dock saknas toalett som rymmer en
rullstol. Sådana finns dock på flera andra våningsplan i fastigheten och kan
enkelt nås med hiss. Möjlighet till ombyggnad av förvaltningens toaletter
finns. Samtlig personal, med undantag av de senast anställda, har genomfört de webbaserade utbildningarna inom mångfaldsområdet respektive Att
undanröja hinder.
Förvaltningen har tydliga rutiner för rekrytering. Vid lika meriter ges företräde för manliga sökande, personer med funktionshinder, yngre samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

6.2

Miljö

Patientnämndens förvaltning är sedan 2004 miljöcertifierad enligt ISO
14001. Sedan slutet av 2013 ingår förvaltningen i ett gemensamt miljöled-
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ningssystem (Gem MLS) tillsammans med LSF, Stockholm Care, Kulturförvaltningen och AB SLL Intern Finans. Detta leds av ett särskilt råd där
LSF:s planeringschef sedan våren 2015 är ordförande. Övriga medlemmar
är förvaltningschefer respektive VD i ingående verksamheter, varav flertalet
är nytillsatta under 2015.
Det operativa utvecklingsarbetet utreds, planeras och utförs av samordningsgruppen på rådets uppdrag, där miljösamordnaren för patientnämndens förvaltning är representerad. Samordningsgruppen har ett större miljösamordnaruppdrag än övriga miljösamordnare inom ledningssystemet.
Under året har ledningssystemet utökats med Tillväxt och regionplaneförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana välkomnades att ingå men har valt att utveckla och administrera ett eget miljöledningssystem.
Årets externa revison avseende uppföljning av miljöcertifikatet gav 4
mindre allvarliga avvikelser, vilka har åtgärdats. Revisor har godkänt rådets
föreslagna åtgärder och kommer att följa upp dem och därefter släcka avvikelserna vid den externa revisionen 2016.
6.2.1
Miljöutmaning 2016
Förvaltningen har lokala och gemensamma miljömål tillsammans med de
andra enheterna som ingår i GemMLS och arbetar aktivt med miljöfrågor
genom att följa Miljöutmaning 2016 och uppfylla de krav som är relevanta
för verksamheten. Miljöhänsyn tas i varje handling och beslut för att minimera eventuell miljöbelastning och verkar på så sätt för en ekologisk hållbar utveckling.
Enligt landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 som gäller
för tidsperioden 2012-2016 lämnas nedanstående redovisning för förvaltningens miljöarbete.
6.2.2
Klimatneutrala tjänster
Personalen reser med kollektiva transportmedel. De fåtaliga taxiresorna
görs företrädesvis med bilar som använder förnybara bränslen. Tåg är alltid
ett förstahandsalternativ vid inrikesresor.
Enligt den gemensamma mål- och handlingsplanen för GemMLS ska förvaltningar och bolag minska resandet med flyg till Malmö, Göteborg och
Sundsvall och i stället använda mera klimatneutral färdmedel. Under 2013
som är utgångsvärde för mätningen gjorde förvaltningen 8 flygresor till
eller från Göteborg. Under 2015 har det gjorts 2 flygresor till och från Göteborg, Patientnämndens förvaltning har nått målet avseende minskning av
klimatpåverkande resor. Målet följs upp vid årsslutet.
6.2.3
Ekologiska livsmedel
Vid patientnämndens förvaltning tillhandahålls endast te och kaffe ur
automat till personalen. I denna används ekologiskt kaffe och ekologisk
mjölk. Någon fruktkorg finns inte. Förvaltningen uppnår målet om att 30
procent av måltiderna som serveras inom landstinget ska vara ekologiska.
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6.2.4
Ledningssystem
Förvaltningens miljöarbete integreras i den ordinarie verksamheten genom
att knyta an till kvalitetsarbetet och budgetprocessen. Särskild rutin för
miljökonsekvensbedömning finns. Hänsyn tas till resultatet av de eventuella miljökonsekvensbedömningar som görs vid ombyggnationer eller
större investeringar. Detta har tidigare gjorts vid ombyggnationer av kontorsutrymmen, tänkt anskaffning av rörelsestyrd belysning i våtutrymmen
och en tidigare mål- och handlingsplan.
Förvaltningen kommer att integrera alla processer för att ytterligare knyta
ihop sambandet mellan miljö, ekonomi och kvalitet. Arbetet kommer att
fortskrida som en ständigt pågående process inte minst då den kommande
omarbetade ISO-standarden kräver detta. För övrigt är förvaltningens miljösamordnare diplomerad internrevisor för miljö och integrerade ledningssystem i miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Det gemensamma certifierade miljöledningssystemet har miljömålshierarki. Överst gäller landstingets miljöpolitiska program. Fokusområden
från miljöpolitiska programmet har brutits ner i en övergripande, gemensam mål- och handlingsplan samt en lokal mål- och handlingsplan för patientnämndens förvaltning. Under året har personalen gått igenom den
checklista som följer upp lagkrav och miljömål. Under våren 2015 utsattes
patientnämndens förvaltning för extern revision som renderade en lokal
avvikelse då en brandsläckares bäst- före-datum gått ut. Denna avvikelse är
åtgärdad.
6.2.5
Energi
Förvaltningen har införskaffat avstängningsbara kopplingsdosor för att
säkerställa att alla elektroniska apparater är avstängda och att eventuella
adaptrar inte drar ström när datorer och dylikt är i viloläge. I dagsläget går
det inte få fram uppgifter för den egna elförbrukningen då det inte finns en
separat elmätare för förvaltningen. Dessutom ingår kostnad för el och uppvärmning i månadshyran. Förvaltningen har en annan hyresvärd än Locum.
Rörelsestyrd belysning har installerats i förvaltningens toalettutrymmen.
6.2.6
Läkemedel
Patientnämndens förvaltning använder varken lustgas eller läkemedel i sin
verksamhet, men uppmärksammar om det i inkommande ärenden finns
frågor som berör läkemedel och miljö. Förvaltningen registrerar patientärenden som handlar om vårdrelaterade infektioner som lett till onödigt
ökade antibiotikaförbrukning. Förvaltningen började hösten 2013 att särskilt registrera ärenden där patienter ådragit sig vårdrelaterade infektioner
som vården hade kunnat undvika. Dessa leder till ökad antibiotikaförbrukning, längre vårdtider och en påfrestning på miljön. Förvaltningen har registrerat 109 ärenden under 2015, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. Ärenden avsåg huvudsakligen akutsjukhus.
6.2.7
Kemikalier/farligt avfall
Förvaltningen använder inte kemikalier i sin kärnverksamhet. De kemikalier som används är maskindiskmedel samt de medel som används vid
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städning. Hyresvärden, KLF Fastighets AB, som är miljöcertifierad, ansvarar för upphandling av städtjänst.
Förvaltningen har införskaffat laddningsbara batterier för att få ner antalet
förbrukade batterier. Som utgångsvärde anAntal batterier
vänds antal förbrukade batterier under 2013.
Batteriförbrukningen har minskat jämfört med
80
utgångsvärdet. Dessvärre är minskningen
60
mindre än förväntad, vilket beror på att förvaltningen under sommaren fick gå över till kon40
ventionella batterier på grund av trasiga ladd20
ningsaggregat. Genom att använda uppladd0
ningsbara batterier uppnår förvaltningen mins2013
2014
kad miljöbelastning och mindre kadmiumutsläpp. Användningen av batterier kommer att
följas fortsättningsvis.
6.2.8
Matavfall
Förvaltningen har ännu inte påbörjat att avskilja komposterbart matavfall.
Detta kommer att införas under senare delen av 2016.
6.2.9
Produkter
Förvaltningen gör till övervägande delen sina inköp med hjälp av landstingets upphandlingar, huvudsakligen genom Medicarrier eller Lyreco. Miljökonsekvensbedömning görs vid behov och
resurssnålhet och kretsloppstänkande beakAntal papper
tas så långt det är möjligt. I dagsläget är det
150 000
inte realistiskt att målsätta pappersförbrukningen. Såväl förvaltningens stödpersons100 000
verksamhet som handlingar till nämndens
sammanträden kräver mycket administration
50 000
med stor pappersåtgång. Nämndledamöter
har fått läsplatta under året för att läsa in sig
0
på nämndhandlingarna vilket har varit ett av
förvaltningens lokala miljömål.
Förvaltningen bevakar dock pappersförbrukningen, då detta är den enskilt största miljöaspekten, för att se om det är
möjligt att vidta åtgärder för att hålla den nere. Diagrammet nedan visar de
senaste årens pappersförbrukning.
6.2.10
Kommunikation
En handlingsplan för kommunikation finns. Personalens e-postsignaturer
har kompletterats med en uppmaning att tänka på miljön innan man skriver ut ett meddelande. Miljöfrågorna kommuniceras vid APT, mail och
Intranät. Alla nämndens tjänsteutlåtanden konsekvensbedöms utifrån
miljö, patientsäkerhet och jämnställd vård.
Fyra anställda har under förra året fått grundläggande miljöutbildning och
förvaltningens miljösamordnare har deltagit i miljöfrukostar och möten för
det gemensamma miljöledningssystemet. Förvaltningen erbjuder fortlö-
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pande de anställda som är i behov av miljökunskap att delta i lärarledd utbildning.
Under våren har förvaltningens miljösamordnare varit på utbildning hos
SIS för att få ta del av nyheterna om den omarbetade miljöstandarden som
kom under hösten. Dessutom har miljösamordnaren deltagit i en workshop
inför ett nytt miljöpolitiskt program som håller på att utarbetas.
Dessvärre har förvaltningens anställda inte hunnit med att göra den
elektroniska miljöutbildningen, vilket är ett uppsatt lokalt miljömål. Webbutbildningen kommer i stället att genomföras under våren 2016.

6.3

Socialt ansvarstagande

6.3.1 Likvärdig behandling av alla invånare
Alla medborgare har oavsett ålder och kön, sexuell läggning, etnicitet med
mera samma möjligheter att vända sig till patientnämndens förvaltning. De
som har synpunkter på vården eller ansöker om stödperson kontaktar förvaltningen utifrån egna behov och önskemål. Förvaltningen har informationsbroschyrer på totalt 15 språk. Vid kontakter med anmälare som inte
kan kommunicera på svenska används tolk och skrivelser mellan förvaltningen, anmälaren och vården översätts.
Förvaltningen kan inte se annat än att alla har samma möjligheter till kontakt och bemöts enligt de behov som finns i varje enskilt ärende.
Jämlikhet och jämställdhet
JA
Metoder och verktyg finns
och används för analys av
all könsuppdelad statistik,
samt för att vidta åtgärder
vid ojämställdhet.

DELVIS
Metoder och verktyg finns
och används för analys av
viss könsuppdelad statistik.

Nej
Metoder och verktyg finns
inte för systematisk analys
av könsuppdelad statistik.

X
I händelse av att förvaltningen genom sina ärenden får kännedom om brister i jämlikhet och jämställdhet i vården kommer ansvariga att informeras
om detta.
Nationella minoriteter och minoritetsspråk
JA
Metoder och verktyg är
införda fullt ut enligt beskrivning

DELVIS
Metoder och verktyg är
delvis införda enligt beskrivning.

Nej
Metoder och verktyg är inte
införda alls enligt
beskrivning

X*
* i den utsträckning det är tillämpligt för verksamheten.
Förvaltningen har informationsbroschyrer på totalt 15 språk, däribland
samtliga minoritetsspråk. Vid kontakter med anmälare som inte kan kom-
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municera på svenska används tolk och skrivelser mellan förvaltningen, anmälaren och vården översätts. En av de anställda talar finska.
6.3.2
Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Uppföljning funktionsnedsättning bifogas som bilaga F5. Därutöver kan
nämnas att funktionsnedsatta som inte har möjlighet att själva göra en
skriftlig anmälan till förvaltningen får hjälp med detta. För att underlätta
för synskadade att finna informationsmaterial i t ex väntrum har samtliga
broschyrer en karaktäristisk utformning. På nämndens hemsida finns möjlighet till såväl teckentolkning som uppläsning av texten.
Förvaltningen har få besök. Lokalerna är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Dock saknas toalett med utrymme för rullstol. Sådana finns på flera andra våningsplan i fastigheten och kan enkelt nås med
hiss.
Förvaltningen har regelbundna möten med Handikappförbundens samarbetsorganisation (HSO) och representanter för Synskadades riksförbund
och De neurologiskt handikappades riksförbund. I samarbetet identifieras
frågor som berör funktionshindrade.

6.4

Säkra processer

6.4.1

Informationssäkerhet

JA
Metoder och verktyg är
införda fullt ut enligt beskrivning

DELVIS
Metoder och verktyg är
delvis införda enligt beskrivning.

Nej
Metoder och verktyg är inte
införda alls enligt
beskrivning

X
Ledningssystem för informationssäkerhet är beslutat och infört. Complianceportalen används för uppföljning och kontroll av efterlevnad av de
landstingsövergripande dokumenten.
I nämndens interna kontrollplan redovisas informationssäkerhetsriskerna
med avseende på sekretess/konfidentialitet, korrekt registrering i förvaltningens ärendehanteringssystem samt bevarande av data i databasen. Se
punkterna 2.12 till 2.14 i bilaga M.
6.4.2

Säkerhet

JA
Metoder och verktyg är
införda fullt ut enligt beskrivning

DELVIS
Metoder och verktyg är
delvis införda enligt beskrivning.

Nej
Metoder och verktyg är inte
införda alls enligt
beskrivning

X
Landstingets övergripande policy för skydd av hälsa, liv och personlig integritet beaktas. Ledningssystem för informationssäkerhet omfattar rutiner
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som säkrar personlig integritet. Rutiner för bemötande av hot och våld samt
besöksrutiner förhindrar att personalen utsätts för risker.

6.5

Folkhälsoarbetet

Har förvaltningen/bolaget under året:
-

antagit en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och landstingets handlingsplan för hälsa?
Ja

-

Nej
X

Kommentar
Ej relevant med hänsyn till nämndens uppdrag och
verksamhet. Mycket av förvaltningens arbete ansluter
till eller har indirekt bäring på landstingets folkhälsopolicy trots avsaknad av egen plan.

haft en anställd med särskilt ansvar för folkhälsofrågor och/eller folkhälsoarbete?
Ja

-

Nej
X

Kommentar
Ej relevant med hänsyn till nämndens uppdrag och
verksamhet.

fattat beslut som ligger i linje med landstingets folkhälsopolicy eller på
annat sätt verkat för att genomföra policyn?
Ja

-

Nej
X

Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
Ej relevant med hänsyn till nämndens uppdrag och
verksamhet.

utfört annat folkhälsoarbete utöver det som redan nämnts? Om ja, ge
exempel.
Ja

Nej
X

6.6

Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
Ej relevant med hänsyn till nämndens uppdrag och
verksamhet.

Upphandling och inköp

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2015 bifogas som bilaga F7.

7. Pågående rättsprocesser (tvister)
Patientnämnden har inga pågående rättsprocesser eller tvister.

8. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten.
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9. Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten för perioden januari-december 2015 kommer att behandlas i
nämnden 2015-02-02.

10.Bilagor

A1
A2
C1
D2
E
F1
F2
F4
F5
F7

Uppdrag i budget
Uppdrag under löpande år
Investeringar vård och annan verksamhet
Kompetensförsörjningsplan
Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister
Efterlevnad av policyer och andra styrdokument
Styrningsrapport
Försäkran internkontroll
Uppföljning funktionsnedsättning
Uppföljning upphandling och inköp

M
N
O
P
Q
R
S

Internkontroll 2015
Internkontroll 2016
Kvalitetspolicy 2012, uppdaterad januari 2015
Kvalitet - mål, aktiviteter och handlingsplan 2014-2016
Aktivitetsplan 2015 med uppföljning
Rapport patientenkät 2013
Rapport vårdgivarenkät 2014
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BILAGA D2
Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN

Kompetensförsörjningsplan
Introduktion

Vid utgången av 2015 hade Patientnämndens förvaltning 20 anställda; en
förvaltningschef, 16 handläggare och tre administratörer.
Förvaltningen har tre huvudsakliga uppdrag:
•
•

•

Utredning av klagomålsärenden.
Rekrytering, utbildning och administration kring stödpersonsverksamheten för patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras
enligt smittskyddslagen.
Information och utbildning riktad till allmänhet och vårdpersonal.

Kompetensbehov

Personalomsättningen är relativt liten och har till stor del orsakats av pensionsavgångar. Handläggarna har social, juridisk eller samhällsvetenskaplig
kompetens eller är legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvård samt
tandvård.
Klagomålsutredningens förslag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2017
kommer sannolikt att leda till att patientnämnden får ett betydligt större
antal klagomålsärenden att hantera. För att kunna bidra till patientcentrering och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården får patientnämnderna
enligt förslaget också en utökad skyldighet att analysera inkomna ärenden.
Den statliga utredningen föreslår därför att medel överförs från Inspektionen för vård och omsorg för att förstärka landets patientnämnder. För
Stockholm beräknas tre tjänster tillföras verksamheten.
Då förvaltningen tidigare aldrig upplevt några svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens beräknas även dessa tjänster kunna tillsättas
utan svårighet.

Plan för personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningen är försedd med den kompetens som erfordras. Det är inte
sannolikt att kompetensgap kommer att uppstå under överblickbar tid, varför inga åtgärder har behövt vidtas.
Eftersom förvaltningen är liten kan det vid kommande vakanser bli aktuellt
att om så bedöms lämpligt inte återbesätta med samma kompetens. I stället
kan timmar med olika behövda kompetenser inköpas.
Under 2016 kommer förvaltningen i samverkan med företagshälsovården
att arbeta för att förstärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
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Ange antal vakanser och rekryteringsbedömning

Förvaltningen har en vakant tjänst, men avvaktar med att tillsätta denna då
den ekonomiska situationen har varit något ansträngd.
Enligt vad som nämnts ovan föreslås tre tjänster tillföras förvaltningen under 2017. Två av dessa planeras i nuläget besättas med handläggare och en
med analytiker/statistiker.

Landstingsövergripande kompetensförsörjningsuppdrag
De sex uppdragen
Aktivitet

Åtgärd

Här beskrivs en aktivitet som har direkt

Beskriv utförligt vad som genomförts inom aktivitetens område under

koppling till landstingets sex kompetensför-

året. Utgå från följande punkter:

sörjningsuppdrag.

•

Vad som har genomförts

•

Vad som håller på att genomföras

•

Vad som är planerat att genomföra

Ha en lönekostnadsutveckling på personal
som inte överstiger 2 %.
Använda inhyrd hälso- och sjukvårdsperso-

•

Vilken strategi som används

•

Vilket resultat som uppnåtts

•

Vilket resultat som planerar att uppnås

Uppnåddes 2015.
Planeras att uppnås även 2016.
Inhyrd personal har inte förekommit.

nal enbart vid tillfälliga bemanningsbehov
som inte kan lösas på annat sätt.
Utveckla och införa egna funktioner som
syftar till att möta behovet av kortvariga

I händelse av kort- eller långvarig frånvaro omfördelas arbetsuppgifter till övrig personal.

bemanningslösningar.
Genomföra introduktion under första året

Ej relevant för patientnämndens förvaltning.

efter avslutad utbildning, främst för sjuksköterskor.
Införa och tillämpa KOLL/ProCompetence i

Kommer att genomföras under 2017.

hela organisationen.
Införa och tillämpa Gat-personalplanering.

Ej relevant för patientnämndens förvaltning.
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EFTERLEVNAD AV POLICYER

Efterlevnad av policyer och andra styrande
dokument 2015

Styrning och ledning
Arbetsordningar,
reglemente och
delegationsordning
Internkontroll
Internationellt arbete
Ägarstyrning
Verksamhetsstöd
Ekonomi
Forskning och utbildning
Informationsförvaltning
Investeringar och
fastigheter
IT
Kommunikation
Miljö
Personal
Socialt ansvarstagande
Säkerhet och
krisberedskap
Upphandling
Kärnverksamhet
Hälso- och sjukvård
Kollektivtrafik
Regionplanering

Följer ej

Följer delvis

Styrande
dokument/policyer
Styrdokument - kategori

Följer alla

Förvaltning/bolag

Kommentarer

X
X
X
X
X
X

Ej tillämplig

Ej tillämplig

X
X
X
X
X
X
X
Ej tillämplig
Ej tillämplig
Ej tillämplig

Bilaga F 2

STYRNINGSRAPPORT

Patientnämndens förvaltning

STYRNINGSRAPPORT 2015
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Styrningen utgår från kommunallagen, gällande lagar för den specifika
verksamheten som bedrivs samt de direktiv som Stockholms läns landsting
lämnat, exempelvis reglemente och policyer.

1. Återrapportering av styrande direktiv
1.1

Efterlevnad av fastställt reglemente

Inga avsteg har gjorts från patientnämndens reglemente enlig LS 10110949, LS 1205-0730.

1.2

Efterlevnad av policyer och styrdokument

Patientnämnden har följt samtliga policyer och andra styrande dokument
som är tillämpliga för verksamheten.

2. Internkontroll

Patientnämndens förvaltning följer landstingets policy för internkontroll,
LS 1303-0431, och har en årlig intern kontrollplan som syftar till att uppnå
verksamhetens mål avseende
•
•
•

effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning
tillförlitlig finansiell rapportering
efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler.

I dokumentet beskrivs, analyseras och värderas identifierade risker och en
plan för den interna kontrollen 2015 presenteras. Därutöver redovisas förvaltningens uppföljning av definierade risker enligt föregående års interna
kontrollplan.
2.1.1
Kontrollmiljö
I nämndens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering
av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland
annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade
instruktioner och policys.
Förvaltningschefen rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställda
rutiner. Förvaltningschefen ansvarar för det system för internkontroll som
krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här
ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå
och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god
internkontroll.
Landstingsrevisorerna har under 2015 sedvanligt granskat den interna kontrollen samt presenterat ett delrapporterings-PM i november 2015. Där slås
fast att:
•

Nämnden bedömer att fullmäktiges mål för verksamheten i huvudsak kommer att uppnås. Måluppfyllelsen har i huvudsak analyserats
och kommenterats på ett tillfredsställande sätt i delårsrapporten.
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•
•
•

•

Nämndens interna kontrollplan följer landstingets policy för intern
kontroll.
Nämndens riskanalys och interna kontrollplan tar upp för verksamheten väsentliga riskområden.
Kontrollplanen anger vem som är ansvarig för att genomföra kontroller och hur uppföljning ska ske. Avrapportering till nämnden
skedde i samband med förvaltningens delårsberättelse.
Den löpande redovisningen bedöms i allt väsentligt vara i god ordning.

2.2

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

2.3

Uppföljning

2.4

Försäkran om internkontroll

Patientnämnden fattade den 21 januari 2015 beslut om intern kontrollplan
för 2015. Denna är bilagd till årsrapporten. Kontroller har utförts enligt
planen.
Nämnden utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder
vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den
interna kontrollen och externa revisionen. Uppföljningen av internkontrollplanen 2015 redovisas i den interna kontrollplanen för 2016, vilken är
antagen av patientnämnden 2016-02-02 och bilagd till årsrapporten. Uppföljningen har visat att den interna kontrollen varit god. Samtliga identifierade risker har följts upp och kontrollerats enligt planen. För närvarande finns inga risker som behöver åtgärdas, det vill säga som är gula eller
röda enligt trafikljusmodellen.
Förvaltningschefen har i särskild bilaga till årsrapporten lämnat försäkran
att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll
inom bolaget i enlighet med Policy för Internkontroll LS 1303-0431.

3. Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2015 och har
nämndbehandlats 2016-02-02.
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Försäkran internkontroll
Till landstingsstyrelsen

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av årsbokslut per
31 december 2015, och avser patientnämndens förvaltning.
Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för
Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431, punkt 4.2.
Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en
tillräcklig internkontroll inom förvaltningen/bolaget.
Stockholm 2016-01-20

________________________________
Eva Ljung
Förvaltningschef

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

MER ÄN BARA TRÖSKLAR
2015-11-04
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Mer än bara trösklar

Stockholms läns landstings program 2011 – 2015 för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning
I programmet (lättläst) som Landstingsfullmäktige beslutade den 16
mars 2010 beskrivs hur målen nås. Varje år ska förvaltningar och
bolag redovisa följande indikatorer:

Mål 1 Bemötande

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetandet och
kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet. Visa de
kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.
Svar: Förvaltningen följer anmälarnas nöjdhet med bland annat
bemötande i en enkät minst vart tredje år. Den senaste enkäten som
genomfördes under hösten 2013 visade att 93 procent var mycket eller
ganska nöjda med bemötandet. Nämndens mål att 90 procent av de
tillfrågade ska vara nöjda med bemötandet från förvaltningens personal var
därmed uppnått.
2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om
bemötande, hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet samt
har ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Ej relevant för patientnämnden.

3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning
ska kunna anställas
Svar: Förvaltningen har inte sett behov av särskilda åtgärder rörande
bemötande för att kunna anställa personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har rutiner för rekrytering och anställning. Vid lika meriter
ska företräde ges till manliga sökande, personer med funktionsnedsättning
och sökande med annan etnisk bakgrund än svensk.
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Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet
1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa
tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av
åtgärderna.
Svar: Funktionsnedsatta som inte har möjlighet att själva göra en skriftlig
anmälan till förvaltningen får hjälp med detta. För att underlätta för
synskadade att finna informationsmaterial i till exempel väntrum har
samtliga broschyrer en karaktäristisk utformning. På nämndens hemsida
finns möjlighet till såväl teckentolkning som uppläsning av texten.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om
kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende
kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts.
Svar: Ej relevant för patientnämnden.

3. Anser personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa
tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.
Svar: Förvaltningen har inte mottagit några klagomål på sin egen
kommunikativa tillgänglighet.

4. Anser personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter till
engagemang och delaktighet i den demokratiska processen har ökat.
Svar: Ej relevant för patientnämnden.
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Mål 3 Fysisk tillgänglighet
1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt
om den fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar har
gjorts avseende den fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska
regleringar har genomförts.
Svar: Ej relevant för patientnämnden.

2. Har samverkan med andra samhällsaktörer ökat.
Svar: Ej relevant för patientnämnden.

3. Har fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning
har kunnat anställas.
Svar: Förvaltningens lokaler är tillgängliga och arbetsmiljön bedöms
lämplig för personer med funktionsnedsättning. Trösklar har tagits bort,
någon ytterligare åtgärd bedöms inte behövas. Förvaltningen har ingen
egen toalett som rymmer en rullstol. Sådana finns dock på flera andra
våningsplan i fastigheten och kan enkelt nås med hiss. Möjlighet till
ombyggnad finns om så erfordras.
Förvaltningen har regelbundna möten med Handikappförbundens
samarbetsorganisation (HSO) samt representanter för Synskadades
riksförbund och De neurologiskt handikappades riksförbund. I samarbetet
identifieras frågor som berör funktionshindrade.
Med hänsyn till nämndens uppdrag och verksamhet bedöms inga
ytterligare åtgärder behövas.
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Utifrån svaren på ovanstående frågor anser ni att ni har metoder och
verktyg för ett systematiskt arbete?
Indikator:
• Andel av landstingets förvaltningar och bolag som infört metoder och
verktyg för systematiskt arbete.

Verktyg och metoder för systematiskt arbete innebär att verksamheten
uppfyller beskrivningen i programmet gällande områdena bemötande,
kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet

Nivå

Ja

Delvis

Nej

Kryssa i på vilken

Metoder och
verktyg finns och
används av alla
delar av arbete
inom de tre målområdena i Mer än
bara trösklar

Metoder och
verktyg finns och
används för vissa
delar av arbete
inom de tre målområdena i Mer än
bara trösklar

Inga metoder och
verktyg finns för
systematiskt arbete
inom de tre
målområdena i Mer
än bara trösklar

nivå
verksamheten
har metoder och
verktyg enligt
angiven
beskrivning.



X
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Tillgänglighet

”Att göra informationen tillgänglig betyder att göra det möjligt för personer
med funktionsnedsättning att kommunicera med – och ta del av –
myndighetens information via tryckta medier, telefon, webb, film och
möten.”
”Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med
funktionsnedsättning ska kunna besöka en myndighet – samt ta del av och
delta i verksamheten där. Lokalerna ska också fungera som arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning.”
”Ibland sker förändringar inom tillgänglighetsområdet – till exempel nya
standarder, regler och lagar samt ny kunskap. På Myndigheten för
delaktighet (F d Handisam) webbplats, www.mfd.se, hittar du de senast
uppdaterade riktlinjerna.”
Läs mer i Riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren
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Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets
Upphandling och Inköp år 2015
Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med
upphandling under året.

1. Upphandlat år 2015
Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2015, det vill
säga där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad
konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive
optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.
1.1.

Ange antalet upphandlingar över 505 800 kr (det vill säga gränsen
för direkt-upphandling) för LOU samt det totala
upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar,
samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL
Upphandling i uppdrag att utföra. De verksamheter som går under
LUF anger upphandlingar över 939 342 kr (det vill säga gränsen för
direktupphandling).

Upphandlingar över 505 800 kr för LOU samt 939 342 kr för
LUF år 2015
Upphandling
Antal upphandTotalt upphandlingar, totalt
lingsvärde (mkr)
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling
Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag
gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som
genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.
Eventuella kommentarer till fråga 1.1: Ej relevant för patientnämnden.
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1.2.

Ange antalet direktupphandlingar och det totala
upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2015
Upphandling

Antal

Totalt upphandlingsvärde (mkr)

Mellan 100 000 - 505 800 kr för
LOU och 939 342 kr för LUF
Över 505 800 kr för LOU och
939 342 för LUF med synnerliga
skäl
Eventuella kommentarer till fråga 1.2: Ej relevant för patientnämnden.

2. Miljöprogram och uppförandekod
2.1 I hur många upphandlingar (exklussive direktupphandlingar) där avtal
har tecknats år 2015 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser
upphandlingar över 505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF.
Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2015
Antal upphandlingar,
totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling
2.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena
har krav ställts på landstingets uppförandekod? De prioriterade områdena
är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och
engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.
Upphandlingar där krav ställts på landstingets uppförandekod
år 2015
Antal upphandlingar,
totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling
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2.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver
de av fullmäktige prioriterade områdena
Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade
områden år 2015
Antal upphandlingar,
totalt
Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling
Vilken uppförandekod har använts?
2.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden:
a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:
aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

3. Avtal
3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade
upphandlingsavtal?
Alltid
X
Ofta
Sällan
Aldrig
Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?
Ja
Nej

X

A) Om ja, vilket system används:
Clock Work
Annat

X

Om annat ange vad: Lyreco och Medicarrier
B) Om nej, finns planer på ett införande?
Ja
Nej
Kommentar:
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5. Kvalitet i upphandlingsarbetet
5.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.
Finns det en dokumenterad lokal
upphandlingspolicy som följs?
2014
Ja
Nej

2015
Ja
Nej

Finns det en dokumenterad och
standardiserad upphandlingsprocess
som följs?
2014
2015
Ja
Nej
Ja
Nej

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: Ej relevant för patientnämnden

6. Upphandlingsstrategi
6.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande
riskanalys och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar
över 505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF.
Upphandlingsstrategi
Antal med
genomförd och
dokumenterad
upphandlingsstrategi

Antal upprättade
strategier
innehållande
dokumenterad
riskanalys och
kvalitetssäkringsmoment

Egna upphandlingar
Samordnad upphandling
Uppdrag till SLL Upphandling
Eventuella kommentarer till 6.1: Ej relevant för patientnämnden.

7. Uppföljning
7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna
avtal?
Ja
Beskriv denna:
Nej
Om nej, ange varför? Ej relevant för patientnämnden.
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7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under
pågående avtalsperiod?
Ja
Nej
Om nej ange varför: Ej relevant för patientnämnden.

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt under pågående
avtalsperiod?
Ja
Nej
Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:
7.4 Hur många avtal (till exempel serviceavtal och försörjningsavtal, med
försörjningsavtal avses städning, mat och tvätt) har ni följt upp ekonomiskt
under år 2015? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2,0 mkr för LOU och
LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?
Antal avtal med högre värde än 2,0
mkr, LOU och LUF

Antal avtal med högre värde än 2,0
mkr, LOU och LUF, som följts upp
ekonomiskt

7.5 Hur många avslutade avtal (till exempel serviceavtal och
försörjningsavtal, med försörjningsavtal avses städning, mat och tvätt)
under 2015 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt
avtalsvärde över 2,0 mkr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har
avslutats under året?
Antal avtal med högre
värde än 2,0 mkr, LOU
och LUF, som avslutats
under år 2015

Antal avslutade avtal
med högre värde än 2,0
mkr, LOU och LUF,
som följts upp avseende
villkor i avtalet
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8. Små och medelstora företag
8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att
delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över
505 800 kr för LOU och 939 342 kr för LUF. Definition: små företag har
färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, det vill säga
företag som inte bedöms ägas till större delen av annat företag.
Ja
a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats:
aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?
aaa) Antal små företag som erhållit avtal?
Nej
Ange varför:

9. Medarbetarstatistik
Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (ej personer) som
arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar.
Beräkning av genomsnittligt antal framgår av Anvisningar årsbokslut 2015.
(OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra
inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). De som avropar ute i
vården skall ej tas med här.
Upphandlare
2014

2015

Inköpare
(beställning/avrop)
2014
2015

Antal heltidstjänster:
Eventuella kommentarer till fråga 9: En försumbar andel av
administratörernas arbetstid.

10. Överprövningar
10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, det vill
säga flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma
upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2015 där SLL fått rätt.
SLL har fått rätt och ärendet har blivit:
- avslaget
2014
2015
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Antal:
10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med
lagakraftvunna domar under år 2015 där anbudsgivaren fått rätt eller där
domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.
SLL har ålagts att:
göra en rättelse
2014

2015

göra om
upphandlingen
2014
2015

Antal:
Eventuella kommentarer till fråga 10: Ej relevant för patientnämnden.

11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling
Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till
exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.
Ja
Nej
Om nej ange varför:
Om ja ange hur ni mäter:

Uppgiftslämnare och kontaktperson:
Resultatenhet

Kontaktperson

E-postadress

Patientnämndens
förvaltning

Lillemor Humlekil

lillemor.humlekil
@pan.sll.se
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Intern kontroll 2015
1 BAKGRUND
Patientnämnden har utarbetat föreliggande interna kontrollplan. Syftet med denna är att säkerställa att förvaltningens verksamhet bedrivs enligt fastställda mål och riktlinjer och att resurserna används effektivt och ändamålsenligt. I dokumentet beskrivs, analyseras och värderas
identifierade risker och en plan för den interna kontrollen 2015 presenteras. Därutöver redovisas förvaltningens arbete enligt föregående års interna kontrollplan.
Riskerna har värderats med avseende på:
1. de konsekvenser bristande kontroll kan medföra. Här används graderingen allvarlig,
kännbar, lindrig och försumbar.
2. graden av sannolikhet att den ska inträffa. Här används graderingen sannolik, möjlig,
mindre sannolik och osannolik.
Riskerna har värderats och poängberäknats enligt nedanstående modell:
Konsekvens↓
Allvarlig

1

2

3

4

Kännbar

1

2

3

3

Lindrig

0

1

2

2

Försumbar

0

0

1

1

Osannolik

Mindre
sannolik

Sannolikhet →

Möjlig Sannolik

Riskvärderingen ligger till grund för prioritering. Hur riskerna värderats redovisas nedan.

2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Två olika typer av risker kan identifieras, de är antingen av ekonomisk art eller relaterade till
kvaliteten i förvaltningens arbete. Då verksamheten är reglerad i lag förutsätts att anslag för
verksamhetens drift ges. Nämndens verksamhet har liten omslutning, vilket i sig innebär
mindre risk för ekonomiska felaktigheter eller oegentligheter samt mindre allvarliga konsekvenser i den händelse något ändå skulle inträffa.
De kvalitetsrisker som kan ses bedöms huvudsakligen vara sekundära till de ekonomiska risker som kan uppstå till följd av ökningar i verksamheten eller förändring av uppdraget som
inte kompenseras ekonomiskt. Förvaltningen har under de senaste åren erfarit ökningar inom
samtliga verksamhetsområden, d v s såväl antalet patientärenden som antalet ansökningar om
stödperson.
1
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Den nya patientsäkerhetslag (2010:659) och de ändringar i lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m som trädde i kraft 2011-01-01 har medfört ett flertal nya uppdrag för
förvaltningen i form av utökade och riktade informationsinsatser mot såväl allmänhet som
hälso- och sjukvårdens personal.
Förvaltningens möjligheter att vidta åtgärder för att påverka omfattningen av de olika verksamhetsdelarna är i princip obefintliga.
2.1

Utbetalningar från lönesystemet

Utbetalning av arvode och kostnadsersättning till stödpersonerna sker varje månad. Nettolönen för kontoret har under 2014 uppgått till cirka 800 tkr per månad, varav cirka 520 tkr avsåg
löner och 280 tkr ersättning till stödpersonerna.
Risk

Felaktiga utbetalningar från lönesystemet

Konsekvens

Kännbar

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för attestering följs

Kontrollfrekvens

Varje månad

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.1.1 Rutiner
Utbetalningar godkänns i två steg. Nettolönen godkänns omkring den 20:e varje månad. Vid
det tillfället jämförs en banklista i lönesystemet Heroma med en komprimerad lista som upptar alla enheter som använder Heroma. Banklistan upptar nettolönen för varje person som
erhåller utbetalning från Heroma samt en summering för samtliga upptagna personer. Den
person som godkänner nettolönen kontrollerar att rimliga nettolöner utbetalas per person och
jämför även totalbeloppen med tidigare perioder.
Förvaltningschefen går tillsammans med personalhandläggaren igenom utanordningslista och
attesterar därefter listan. Denna upptar bruttolön per person och anger även avdrag för olika
typer av frånvaro.
2.1.2 Uppföljning 2014
Under 2014 har kontrollerats att ovanstående rutiner följts inför samtliga utbetalningar från
lönesystemet.
2.2

Leverantörsbetalningar

Risken för felaktiga utbetalningar finns men bedöms av flera skäl som liten. Verksamheten är
relativt begränsad varför felaktiga utbetalningar uppmärksammas förhållandevis lätt. Omsättningen per år avseende leverantörsbetalningar uppgick 2014 till cirka 5 000 tkr. Av dessa utgjorde interna leverantörer cirka 490 tkr och lokalhyra drygt 2 000 tkr. Resterande del uppgick således till cirka 2 500 tkr eller cirka 2100 tkr per månad.
Förvaltningen följer av landstinget fastställd finanspolicy. Säkerheten i utbetalningssystemet
har successivt höjts under de senaste åren, t ex genom att utbetalningsfiler placeras i kataloger
i datasystemen som endast utanordnare har tillgång till samt genom att utbetalningsfilerna
2
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krypteras under den tid de behandlas. Landstingets bankkontosystem innehåller en spärr så att
en utbetalning vid ett visst tillfälle aldrig kan överstiga banksaldo plus beviljad kredit.
Risk

Felaktiga betalningar vid leverantörsfakturor

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för attestering följs

Kontrollfrekvens

Vid varje utbetalning

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.2.1 Rutiner
Fakturor attesteras av förvaltningschefen eller ställföreträdare varefter utbetalning sker via
utanordnare hos landstingsstyrelsens förvaltning, LSF. En tänkbar risk är att fakturor eller
betalningar hos förvaltningen eller LSF under semesterperioder handläggs av personal som är
obekant med storleken på verksamheten. Hittills har dock nivån på verksamheten alltid varit
låg under sådana perioder. Endast medarbetare som är mycket väl insatta i verksamheten ges
attesträtt.
2.2.2 Uppföljning 2014
Under 2014 har kontrollerats att ovanstående rutiner följts inför samtliga betalningar av leverantörsfakturor.
2.3

Opartiskhet

Risken för opartiskhet bedöms som mycket liten. Förvaltningens personal får inte vara engagerad i verksamhet som nämnden kan ha synpunkter på.
Risk

Opartiskhet som involverar förvaltningens personal

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Osannolik

Kontrollmetod

Kontroll av personalens eventuella bisysslor
Kontroll att riktlinjer för engagemang i annan verksamhet följs

Kontrollfrekvens

Vid nyanställning samt minst vartannat år

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.3.1 Rutiner
Information om riktlinjer för bisyssla ges vid nyanställning av personal då också förvaltningens blankett rörande bisyssla fylls i. Information om bisyssla för samtliga personal inhämtas
därutöver minst vart annat år. Förvaltningschefen bedömer och beslutar om bisysslan är tillåten.
2.3.2 Uppföljning 2014
Under 2014 har en handläggare och en administratör nyanställts. I samband med detta har
kontrollerats att de inte har uppdrag i verksamheter som nämnden kan ha synpunkter på och
3
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blankett rörande bisyssla har lämnats. Vid den senaste kontrollen, i januari 2014, besvarade
samtlig personal frågor om bisyssla, varvid det framkom att ingen hade någon bisyssla som
bedömdes som olämplig.
2.4

Avtal med kommuner och stadsdelar

Patientnämnden har sedan 1992 avtal med länets samtliga kommuner och stadsdelar att sköta
den lagstadgade patientnämndsverksamheten för deras hälso- och sjukvård samt den allmänna
omvårdnad som ges i samband med denna. Nuvarande avtal omfattar 1 410 tkr per år och löper tills vidare.
Risk

Uppsägning av avtalet

Konsekvens

Kännbar

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att avtalsuppföljning och återrapportering sker

Kontrollfrekvens

Årligen

Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.4.1 Rutiner
I samband med tidigare förlängningar av avtalet har utvärderingar gjorts. Då båda parter är
nöjda med samarbetet bedöms risken att avtalet ska säga upp som mindre sannolik.
2.4.2 Uppföljning 2014
Eftersom båda parter är nöjda med samarbetet har inga särskilda åtgärder vidtagits under
2014.
2.5

Avtal med Sveriges Tandhygienistförening

Sedan 2004 handlägger förvaltningen, genom en överenskommelse med Sveriges tandhygienistförening, även ärenden som rör privata tandhygienister verksamma i Stockholms län. Nuvarande avtal löper tills vidare.
Risk

Uppsägning av avtalet

Konsekvens

Lindrig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att avtalsuppföljning och återrapportering sker

Kontrollfrekvens

Årligen

Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.5.1 Rutiner
Då tidigare utvärdering visat att båda parter är nöjda med samarbetet bedöms risken för att
avtalet sägs upp som mindre sannolik.
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2.5.2 Uppföljning 2014
Eftersom båda parter är nöjda med samarbetet har inga särskilda åtgärder vidtagits under
2014.
2.6

Avtal med privata tandvårdsgivare

Sedan 2011 handlägger förvaltningen, genom en särskild överenskommelse ärenden rörande
Distriktstandvården AB. Nuvarande avtal löper tills vidare. Från och med 2013 har förvaltningen motsvarande överenskommelse med Aqua Dental AB.
Risk

Uppsägning av avtalen

Konsekvens

Lindrig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att avtalsuppföljning och återrapportering sker

Kontrollfrekvens

Årligen

Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.6.1 Rutiner
Kontinuerliga kontakter har förekommit med Distriktstandvården AB och Aqua Dental AB.
Dessa visar att samtliga är nöjda med samarbetet.
2.6.2 Uppföljning 2014
Eftersom samtliga parter är nöjda med samarbetet har inga särskilda åtgärder utöver kontinuerliga kontakter vidtagits under 2014.
2.7

Ökning av antalet patientärenden

Antalet patientärenden ökar kontinuerligt och har under de senaste åren uppgått till drygt
5 000 per år. Under 2014 inkom 6 033 ärenden, vilket var en ökning med 11 procent. Sedan
2005 har de skriftliga ärendena, som vanligtvis är av allvarligare karaktär och kräver större
utredningsresurser än övriga ärenden, mer än fördubblats. Under 2014 ökade de med 11 procent jämfört med 2013.
I den händelse antalet patientärenden och/eller de skriftliga ärendena ökar utan motsvarande
ekonomisk kompensation som möjliggör nyanställningar kommer belastningen på befintlig
personal att öka. Följden blir då att handläggningstiderna ökar och att utredningarnas kvalitet
minskar. Nämnden kan i en sådan situation även se en risk för försämrad tillgänglighet för
allmänheten. Detta skulle sammantaget innebära en förlust för vården som helhet då de personer som kontaktar förvaltningen har råkat illa ut och tappat förtroendet för vården. Genom
hög tillgänglighet samt professionellt bemötande och hög kvalitet i utredningarna kan förtroendet återställas och en kostbar rundgång i vården undvikas.
En omfattande utveckling av förvaltningens ärendehanteringssystem har genomförts under de
senaste åren och ytterligare åtgärder kommer att vidtas under 2015. Detta har förenklat och
rationaliserat handläggningen av patientärenden avsevärt. Risken för ökad belastning på personalen som följd av fortsatt ökning av antalet ärenden kvarstår dock på sikt.
Ytterligare en risk för ökning av antalet patientärenden har tillkommit under 2014. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i en promemoria till Socialdepartementet framfört öns5
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kemål om att i större utsträckning än vad som för närvarande är fallet, få överlämna klagomål
till berörd patientnämnd eller vårdgivare för åtgärd. Statskontoret har i en delrapport framfört
liknande förslag på åtgärder. För närvarande pågår en utredning rörande detta. Utredarens
förslag väntas i slutet av 2015. Nämnden finner det troligt att en förändring kommer att ske.
Detta skulle med all sannolikhet innebära ett kraftigt ökat inflöde av ärenden, vilket medför
att ytterligare handläggare behöver anställas.
Risk

Fortsatt ökning av antalet patientärenden

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att ärendeutvecklingen följs
Kontroll att anmälarnas nöjdhet följs genom en patientenkät minst
vart tredje år
Kontroll att vårdgivarnas nöjdhet följs genom en vårdgivarenkät
minst vart tredje år
Kontroll av förvaltningens tillgänglighet

Kontrollfrekvens

Ärendeutvecklingen följs varje månad

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.7.1 Rutiner
Antalet inkomna ärenden följs kontinuerligt och rapporteras till nämnden. Särskilda uppföljningar görs vid varje kvartalsskifte.
Kvaliteten i förvaltningens handläggning följs genom enkäterundersökningar riktade till anmälare i skriftliga ärenden respektive vårdgivare minst vart tredje år. Förvaltningens telefontillgänglighet följs förutom i enkäten riktad till anmälare även vid andra tillfällen genom
egenkontroler och telefonintervjuer med uppringande. En särskild kontroll av telefontillgängligheten planeras till hösten 2015.
Handläggningstiderna i skriftliga ärenden följs varje månad.
Förvaltningen följer noga utvecklingen gällande IVOs förslag till ändring i patientsäkerhetslagen.
2.7.2 Uppföljning 2014
För att följa risken för förlängda handläggningstider har antalet inkomna ärenden följts upp
varje månad. Även fördelningen av skriftliga- och e-postärenden till handläggare samt varje
handläggares pågående ärenden har följts varje månad. Därutöver görs en särskild genomgång
av skriftliga ärenden som varit öppna mer än ett år varje månad.
Den enkät som riktades till anmälare i skriftliga ärenden under hösten 2013 sammanställdes
under våren 2014 och visade genomgående goda resultat. Rapporen bifogas som bilaga 1.
Förvaltningens senaste telefonenkät för mätning av telefontillgängligheten genomfördes under
hösten 2013 och omfattade drygt 400 uppringande personer. Undersökningen visade att telefontillgängligheten var god, 98 procent av de tillfrågade ansåg att det var mycket eller ganska
lätt att få kontakt med förvaltningen. 61 procent fick kontakt utan någon som helst väntetid,
inom två minuter hade 92 procent fått kontakt och inom fyra minuter hade 96 procent fått det.
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Med anledning av det goda resultatet bedömdes motsvarande undersökning under 2014 inte
behövas.
2.8

Hot och våld

Förvaltningens personal kan utsättas för hot av olika slag, både vid telefonsamtal med missnöjda patienter och när dessa kommer på personliga besök i förvaltningens lokaler. Det har
inträffat att patienter ringt handläggarna i bostaden, även nattetid. Våld mot personal har förekommit vid enstaka tillfällen i samband med besök hos förvaltningen.
Hot och våld kan i förlängningen inverka menligt på kvaliteten i verksamheten då det kan leda
till att berörd personal mår dåligt psykiskt, och ibland även fysiskt, samt blir sjukskrivna och i
slutänden kanske väljer att söka annat arbete, vilket medför förlust av kompetens. Personalen
har stor erfarenhet av att möta människor som befinner sig i en krissituation.
Risk

Hot och våld från missnöjda patienter

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Möjlig

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för besök och bemötande av hot följs

Kontrollfrekvens

Årligen

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.8.1 Rutiner
För att förebygga hot och våld finns detaljerade skriftliga rutiner rörande besök i förvaltningens lokaler. Dessa har aktualiserats och uppdaterats under 2014. Hur verbala hot ska bemötas
och hanteras har fastställts i en särskilt rutin. Uppgifter om personalens bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter är sedan september 2013 enligt
offentlighets- och sekretessförordningen skyddade på samma sätt som motsvarande uppgifter
rörande anställda inom hälso- och sjukvården och IVO.
2.8.2 Uppföljning 2014
Under 2014 har kontrollerats att befintliga rutiner vad gäller mottagande av besökare i förvaltningens lokaler följts. Vid något tillfälle har avvikelser rapporterats och behandlats vid
förvaltningens möten varvid personalen har påmints om gällande rutiner.
2.9

Ökning av antalet ansökningar om stödperson

Stödpersonsverksamheten regleras av en rättighetslag och är därmed såväl volym- som kostnadsmässigt omöjlig att styra. Nämnden har ingen särskild budget för stödpersonsverksamheten. Kostnaderna för denna tas från landstingsbidraget.
En ökning av stödpersonsverksamheten utan motsvarande ekonomisk kompensation skulle få
stora konsekvenser. Eftersom förvaltningen är skyldig att tillhandahålla stödpersoner till dem
som så önskar måste såväl ekonomiska som handläggarresurser under dessa omständigheter
överföras från övrig verksamhet, vilket skulle innebära krympande utrymme för patientärenden och förebyggande arbete.
Antalet ansökningar om stödperson har minskat i perioder. Förvaltningen har uppfattat att
detta orsakats av att patienter inte fått information om denna rättighet. Efter upprepade kon7
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takter med samtliga chefer i verksamheter som bedriver tvångsvård har ansökningarna ökat
dramatiskt. Förvaltningen har även gjort landstingsrevisionen uppmärksam på den bristande
informationen till patienterna. Sammantaget har detta lett till att förvaltningen under de senaste två åren mottagit ett kraftigt ökat antal ansökningar om att få stödperson. Under 2013
ökade antalet förordnanden med 46 procent jämfört med 2012. Under 2014 genomfördes 378
förordnanden, vilket var 25 procent fler än föregående år.
Eftersom patienter som önskar stödperson alltid har rätt att få detta måste resurser för denna
del av verksamheten alltid prioriteras, vilket under 2014 har lett till att resurser har måst överföras från annan verksamhet, varvid resurserna för handläggning av patientärenden har minskat i samma utsträckning.
Risk

Fortsatt ökning av antalet ansökningar om stödperson

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att utvecklingen följs
Kontroll av handläggningstid vid nya förordnanden

Kontrollfrekvens

Varje månad

Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.9.1 Rutiner
Kontinuerlig uppföljning av antalet inkomna ansökningar om stödperson och handläggningstid när nya stödpersoner förordnas.
2.9.2 Uppföljning 2014
Under 2014 har såväl antalet ansökningar om stödperson som handläggningstiden vid nya
förordnanden följts kontinuerligt.
2.10 Onödiga kostnader för stödpersonsverksamheten
Vården är enligt lag skyldig att anmäla till patientnämndens förvaltning när en tvångsvårdad
patient önskar stödperson. Förordnade stödpersoner ersätts med arvode respektive kostnadsersättning omfattande totalt 1 500 kr per månad. Uppdraget pågår så länge patienten är tvångsvårdad och kan förlängas med fyra veckor därefter.
Vården är skyldig att informera patientnämndens förvaltning när tvångsvården upphör. I
många fall övergår tvångsvården till frivillig vård, vilket stödpersonerna inte informerats om
och därför även fortsättningsvis begär ersättning.
I en del fall kan det, på olika sätt, komma till förvaltningens kännedom att tvångsvården har
upphört utan att vården informerat om detta.
Risk

Utebliven information om när tvångsvården för patienter som har
stödperson upphör.

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Möjlig

Kontrollmetod

Månadsrapporter från stödpersonen samt kontakter med vården vid
misstanke om att information uteblivit.
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2.10.1 Rutiner
För att få ersättning rapporterar stödpersonerna varje månad till förvaltningen, där aktiviteterna tillsammans med patienten redovisas. I den händelse ingen rapport kommer tas kontakt
med stödpersonen. Om det visar sig att stödpersonen inte haft någon kontakt på grund av att
tvångsvården upphört, och vården inte informerat förvaltningen om detta, tas kontakt med
vården.
Kontakt med vården tas även när handläggaren tror att tvångsvård kan ha upphört utan att
förvaltningen informerats. Om så är fallet och detta inneburit onödiga kostnader för förvaltningen hanteras detta enligt nedan.
Förvaltningen har i enlighet med ett principärende i oktober 2011, där problemet med bristande information rörande avslutad tvångsvård lyftes till vårdgivarna på en övergripande nivå,
utarbetat nya rutiner för hantering av ärenden där vården inte har informerat om att tvångsvården upphört och detta medfört kostnader för ersättning för stödpersonen utöver tiden för
tvångsvård inklusive fyra veckors förlängning.
I dessa fall dokumenterar förvaltningen händelsen i en avvikelserapport. Därefter sänder förvaltningschefen en särskild skrivelse till sjukvårdsdirekören vid Stockholms läns sjukvårdsområde med en kopia av denna samt faktura avseende överskjutande kostnader.
2.10.2 Uppföljning 2014
Vid ett par tillfällen har det framkommit att tvångsvården upphört utan att förvaltningen informerats. Detta har i samtliga fall hanterats enligt ovanstående rutin.
2.11 Stödpersoner fullgör inte sina uppdrag
Den absoluta majoriteten av stödpersonerna sköter sina uppdrag oklanderligt. I några fall har
det dock förekommit att man inte besökt sin patient enligt befintliga riktlinjer.
Risk

Stödpersoner underlåter att ha kontakt med patienter enligt befintliga riktlinjer

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Rapporter från stödpersonen

Kontrollfrekvens

Varje månad

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.11.1 Rutiner
I samband med den kvalitetssäkring av stödpersonsverksamheten som genomförts under de
senaste åren infördes nya rutiner som innebär att stödpersonerna varje månad rapporterar sina
kontakter med patienterna. Ersättning utbetalas endast efter att rapporten inkommit till och
godkänts av förvaltningen. Om rapport uteblir tar handläggaren kontakt med stödpersonen.
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I de fall det framkommer att stödpersonen utan giltigt skäl har underlåtit att fullgöra sitt uppdrag avslutas förordnandet och ny stödperson förordnas.
2.11.2 Uppföljning 2014
Under året har ett par stödpersonsförordnanden avslutats på grund av att stödpersonen visat
sig olämplig för uppdraget.
2.12 Informationssäkerhet – sekretess/konfidentialitet
I samband med handläggning av patient- och stödpersonsärenden registreras personuppgifter i
förvaltningens statistikprogram. Dessa är sekretessbelagda och lämnas, till skillnad från övriga uppgifter rörande t ex vilken vårdgivare som avses och vilka synpunkter som framförs,
aldrig ut.
Risk

Obehöriga får tillgång till sekretessbelagda uppgifter

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Osannolik

Kontrollmetod

Avvikelserapportering

Kontrollfrekvens

Kontinuerligt

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.12.1 Rutiner
Kontrollsystemet innebär uppföljning av förvaltningens skyddsåtgärder enligt nedan:
•

Samtlig personal använder e-tjänstekort för inloggning i sina datorer.

•

Sekretessbelagda dokument förvaras i låsbara dokumentskåp.

•

Dörren låses när arbetsrummet lämnas.

•

Förvaltningens server finns i ett eget låst rum. Under kontorstid krävs en särskild nyckel
till serverrummet, utanför kontorstid krävs två olika nycklar.

•

Förvaltningens lokaler är låsta. Personalen använder tag för att passera. För besökare sker
inpassering via en reception som kontaktar personal innan besökaren ges tillträde.

•

Personalen har genomgått Stockholms läns landstings datorbaserade utbildning i informationssäkerhet (DISA).

•

Förvaltningen följer genom en loggningsfunktion vilka av de anställda som tagit del av
sekretessuppgifter i ärendehanteringssystemet.

2.12.2 Uppföljning 2014
Uppföljning har skett genom avvikelserapportering. Samtlig personal har genomgått landstingets DISA-utbildning. Loggningslistorna följs regelbundet, all personal kontrolleras två till
tre gånger per år.
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2.13 Informationssäkerhet - registrering i förvaltningens databas
Eftersom de uppgifter som samlas i förvaltningens databas utgör underlag för kvalitetsarbete
hos enskilda vårdgivare är det angeläget att uppgifterna är riktiga, samt att handläggarna bedömer och registrerar enskilda ärenden på ett likartat sätt.
Risk

Felaktig eller bristfällig registrering i förvaltningens databas

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att utbildning och uppföljning av registrering genomförs
samt avvikelserapportering

Kontrollfrekvens

Varje månad

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.13.1 Rutiner
Regelbunden uppföljning av bedömning och registrering.
2.13.2 Uppföljning 2014
Uppföljning av registreringen sker varje månad. Då kontrolleras att den är såväl fullständig
som korrekt. Ärendedatabasen innehåller särskilda uppföljningsrapporter som anger när en
uppgift saknas eller är felaktigt registrerad.
2.14 Informationssäkerhet - bevarande av data i förvaltningens databas
I förvaltningens databas finns värdefulla uppgifter rörande länets hälso- och sjukvård samt
tandvård. Som framkommit ovan utgör dessa underlag för vårdens kvalitetsarbete.
Risk

Uppgifter som registrerats i förvaltningens databas förloras

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Möjlig

Kontrollmetod

Kontroll att backuprutiner följs

Kontrollfrekvens

Kontinuerligt

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.14.1 Rutiner
Kontrollsystemet innebär uppföljning av förvaltningens skyddsåtgärder enligt nedan:
•

Såväl viruskontroll som uppdatering av virusskyddet sker automatiskt.

•

Förvaltningen har rutiner för hantering av backuptagning och återläsning. För att minimera förlust av data vid eventuella problem med server/hårdvara görs säkerhetskopiering
varje natt. Band byts dagligen av IT-ansvarig. Vid dennes frånvaro delegeras uppgiften till
medarbetare som är väl förtrogna med förfaringssättet.

•

Återläsning av data från band sker regelbundet för att kontrollera att inläsningen fungerat
och kan återanvändas.
11

Bilaga M
2016-01-21

PaN A1412-00341-43

2.14.2 Uppföljning 2014
Avvikelser rörande detta redovisas i nämndens handlingsplan för informationssäkerhet och
IT. Återläsning görs av it-support enligt checklista vid regelbundna besök var fjärde till sjätte
vecka. Inga problem med virusskyddet har rapporterats av SLL-it.
2.15 Kompetensförsörjning
Medelåldern bland de anställda är högre än i vården som helhet. Detta medför att flera medarbetare kommer att avgå med pension de närmaste åren.
Risk

Kompetensförlust vid pensionsavgångar

Konsekvens

Kännbar

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för nyrekrytering följs

Kontrollfrekvens

Vid personalomsättning

Ansvarig

Förvaltningschefen

2.15.1 Rutiner
För att förebygga framtida förlust av kompetens finns rutiner, fastställda i nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan. Samtliga som rekryterats de senaste åren har varit yngre än
genomsnittsåldern för personalen som helhet, i ett par fall avsevärt yngre.
2.15.2 Uppföljning 2014
Under våren 2014 anställdes en handläggare på en nyinrättad tjänst och en administratör på en
vakant tjänst. En av dessa var yngre än genomsnittet för samtliga anställda, den andra var väl
insatt i verksamheten och återanställdes efter ett par års frånvaro. Genom en verksamhetsförändring har en kommunikatörstjänst, inklusive medel för denna, under hösten 2014 överförts
från LSF.

3 UPPFÖLJNING AV RISKER 2014
Förvaltningen hade, enligt den så kallade trafikljusmodellen, under 2014 enbart gröna risker.
Enligt föregående års interna kontrollplan har förvaltningen, som framgått ovan, under 2014
följt upp och kontrollerat identifierade risker. Ytterligare åtgärder har enligt nämndens bedömning inte behövt vidtas.
Sju av de 15 ovan redovisade riskerna följs upp varje månad (2.1, 2.2, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11 och
2.13), övriga följs upp med glesare mellanrum och/eller vid behov.

4 ÅTGÄRDSPLAN 2015
Hur de identifierade riskerna värderats framgår av nedanstående diagram.
Konsekvens ↓
Allvarlig

Prioritetsnivå 1

Prioritetsnivå 2

Prioritetsnivå 3 Prioritetsnivå 4

Mål: 2.3, 2.12

Mål: 2.2, 2.11,

Mål: 2,8, 2.10,
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Kännbar

Prioritetsnivå 1

2.13

2.14

Prioritetsnivå 2

Prioritetsnivå 3 Prioritetsnivå 3

Mål: 2.1, 2,4
Lindrig
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Prioritetsnivå 0 Prioritetsnivå 1

Mål: 2.15
Prioritetsnivå 2 Prioritetsnivå 2

Mål: 2.5, 2,6
Försumbar

Prioritetsnivå 0 Prioritetsnivå 0

Prioritetsnivå 1 Prioritetsnivå 1

Sannolikhet
→

Osannolik

Möjlig

4.1

Mindre
sannolik

Sannolik

Prioritetsnivå 4

Två risker (2,7 och 2.9) uppnår det högsta värdet. Dessa avser ökade antal inkomna patientärenden respektive ansökningar om stödperson. Båda kan få allvarliga konsekvenser för kvaliteten i förvaltningens arbete och ytterligare resurser behöver tillföras på sikt. Utvecklingen
kommer att följas mycket noga.
4.2

Prioritetsnivå 3

Av de fyra risker som uppnår värdet 3 avser en hot och våld (2.8). Här har förvaltningen rutiner för att förebygga våld vid besök i de egna lokalerna samt för hur verbala hot ska bemötas
och hanteras. Dessa kommer att följas upp.
En risk avser onödiga kostnader för stödpersonsverksamheten (2.10) som uppstår då vården
underlåter att informera förvaltningen när tvångsvård upphör. Här finns rutiner rörande avvikelsehantering som kommer att följas upp.
En risk är relaterad till förvaltningens ärendedatabas och avser bevarandet av registrerade data
(2.14). Här finns rutiner vars efterlevnad kommer att kontrolleras.
En risk avser kompetensförlust vid kommande pensionsavgångar (2.15) och grundar sig på att
personalens genomsnittliga ålder är relativt hög. Efterlevnaden av befintliga rutiner kommer
att kontrolleras.
4.3

Prioritetsnivå 2

Fem risker uppnår värde 2. För två av dessa, utbetalningar från lönesystemet (2.1) och leverantörsbetalningar (2.2) finns tydliga rutiner, varför inga åtgärder utöver uppföljning och kontroll erfordras. En risk avser uppsägning av avtal med kommuner och stadsdelar (2.4). Inte
heller här bedöms annan åtgärd än uppföljning av avtalet och kontroll att så sker vara nödvändig.
En risk avser stödpersoner som mottar ersättning trots att de underlåter att fullfölja sina uppdrag enligt befintliga riktlinjer ((2.11). De rutiner som infördes under 2012 och som kopplar
utbetalningen av ersättningen till en rapport över kontakterna med patienten torde vara tillräckliga.
En risk avser felaktig eller bristfällig registrering i förvaltningens databas (2.13). Detta följs
dock upp kontinuerligt.
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Prioritetsnivå 1

Slutligen återstår fyra risker värderade till nivå 1. För kontroll av personalens opartiskhet (2.3)
finns tydliga rutiner, varför ingen ytterligare åtgärd än kontroll av att dessa följs bedöms behövas. Risken för uppsägning av avtalen med Svensk tandhygienistförening (2.5) respektive
övriga privata tandvårdsgivare (2.6) har värderats till denna nivå med hänsyn till att verksamheten är liten. Avtalen följs upp och kontroll att så görs sker. Även för sekretess vid databehandling (2.12) finns tydliga rutiner som kommer att följas upp och kontrolleras.
4.5

Åtgärder 2015

Som framgår ovan kommer förvaltningen under 2015 att kontrollera de ovan redovisade riskerna enligt vad som angetts i avsnitt 2. Rapportering till nämnden kommer att ske senast vid
sammanträde i början av 2016. Med anledning av nämndens verksamhet och uppdrag bedöms
detta vara tillfyllest.
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Intern kontroll 2016
1 BAKGRUND
Patientnämnden har utarbetat föreliggande interna kontrollplan. Syftet med denna är att
säkerställa att förvaltningens verksamhet bedrivs enligt såväl de lagar som styr verksamheten
som fastställda mål och riktlinjer samt att resurserna används effektivt och ändamålsenligt. I
dokumentet beskrivs, analyseras och värderas identifierade risker och en plan för den interna
kontrollen 2016 presenteras. Därutöver redovisas förvaltningens arbete enligt föregående års
interna kontrollplan.
Riskerna har värderats avseende:
1. de konsekvenser bristande kontroll kan medföra. Här används graderingen allvarlig,
kännbar, lindrig och försumbar.
2. graden av sannolikhet att den ska inträffa. Här används graderingen sannolik, möjlig,
mindre sannolik och osannolik.
Riskerna har värderats och poängberäknats enligt nedanstående modell:
Konsekvens↓
Allvarlig

1

2

3

4

Kännbar

1

2

3

3

Lindrig

0

1

2

2

Försumbar

0

0

1

1

Sannolikhet →

Osannolik

Mindre
sannolik

Möjlig

Sannolik

Riskvärderingen ligger till grund för prioritering. Hur riskerna värderats redovisas nedan.

2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Tre olika typer av risker kan identifieras, de kan vara av ekonomisk eller förtroendeskadlig
art eller relaterade till kvaliteten i förvaltningens arbete. Då verksamheten är reglerad i lag
förutsätts att anslag för verksamhetens drift ges. Nämndens verksamhet har liten omslutning, vilket i sig innebär mindre risk för ekonomiska felaktigheter eller oegentligheter samt
mindre allvarliga konsekvenser i den händelse något ändå skulle inträffa.
De kvalitetsrisker som kan ses bedöms huvudsakligen vara sekundära till de ekonomiska risker som kan uppstå till följd av ökningar i verksamheten eller förändring av uppdraget som
inte kompenseras ekonomiskt. Under de senaste åren har antalet patientärenden ökat succesivt. Antalet ansökningar om stödperson ökade fram till 2014 men har minskat något under
2015.
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Den nya patientsäkerhetslag (2010:659) och de ändringar i lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m m som trädde i kraft 2011-01-01 har medfört ett flertal nya uppdrag
för förvaltningen i form av utökade och riktade informationsinsatser mot såväl allmänhet
som hälso- och sjukvårdens personal.
Förvaltningens möjligheter att vidta åtgärder för att påverka omfattningen av de olika verksamhetsdelarna är i princip obefintliga.
Förtroendeskadliga risker kan till exempel uppstå om anställda har olämpliga bisysslor.
2.1 Utbetalningar från lönesystemet
Utöver lön till de anställda sker betalning av arvode och kostnadsersättning till stödpersonerna sker varje månad. Nettolönen för kontoret har under 2015 uppgått till cirka 880 tkr
per månad, varav cirka 550 tkr avsåg löner och 330 tkr ersättning till stödpersonerna.
Risk

Felaktiga utbetalningar från lönesystemet

Konsekvens

Kännbar

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för attestering följs

Kontrollfrekvens Varje månad
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.1.1 Rutiner
Utbetalningar till förvaltningens anställda, förtroendevalda och stödpersoner godkänns i två
steg. Nettolönen godkänns omkring den 20:e varje månad. Vid det tillfället jämförs en banklista i lönesystemet Heroma med en komprimerad lista som upptar alla enheter som använder Heroma. Banklistan upptar nettolönen för varje person som erhåller utbetalning från
Heroma samt en summering för samtliga upptagna personer. Den person som godkänner
nettolönen kontrollerar att rimliga nettolöner utbetalas per person och jämför även totalbeloppen med tidigare perioder.
Personalhandläggaren går igenom och kontrollerar utanordningslistan. Denna upptar bruttolön per person och anger även avdrag för olika typer av frånvaro.

2.1.2 Uppföljning 2015
Under 2015 har kontrollerats att ovanstående rutiner följts inför samtliga utbetalningar från
lönesystemet. Felaktiga poster har förekommit på utanordningslistan. Dessa har i samtliga
fall upptäckts och korrigerats före utbetalning.
2.2 Leverantörsbetalningar
Risken för felaktiga utbetalningar finns men bedöms av flera skäl som liten. Verksamheten är
relativt begränsad varför felaktiga utbetalningar uppmärksammas förhållandevis lätt. Omsättningen per år avseende leverantörsbetalningar uppgick 2015 till cirka 5 000 tkr. Av dessa
utgjorde interna leverantörer cirka 750 tkr och lokalhyra cirka 2 200 tkr. Resterande del
uppgick således till cirka 2 100 tkr eller cirka 175 tkr per månad.
Förvaltningen följer av landstinget fastställd finanspolicy. Säkerheten i utbetalningssystemet
garanteras t ex genom att utbetalningsfiler placeras i kataloger i datasystemen som endast
utanordnare har tillgång till samt genom att utbetalningsfilerna krypteras under den tid de
behandlas. Landstingets bankkontosystem innehåller en spärr så att en utbetalning vid ett
visst tillfälle aldrig kan överstiga banksaldo plus beviljad kredit.
Risk
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Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för attestering följs
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Kontrollfrekvens Vid varje utbetalning
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.2.1 Rutiner
Fakturor attesteras av förvaltningschefen eller ställföreträdare varefter utbetalning sker via
utanordnare hos landstingsstyrelsens förvaltning, LSF. En tänkbar risk är att fakturor eller
betalningar hos förvaltningen eller LSF under semesterperioder handläggs av personal som
är obekant med storleken på verksamheten. Hittills har dock nivån på verksamheten alltid
varit låg under sådana perioder. Endast medarbetare som är mycket väl insatta i verksamheten ges attesträtt.

2.2.2 Uppföljning 2015
Under 2015 har kontrollerats att ovanstående rutiner följts inför samtliga betalningar av leverantörsfakturor. Inga avvikelser har noterats.
2.3 Opartiskhet
Risken för opartiskhet bedöms som mycket liten. Förvaltningens personal får inte vara engagerad i verksamhet som nämnden kan ha synpunkter på.
Risk

Opartiskhet som involverar förvaltningens personal

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Osannolik

Kontrollmetod

Kontroll av personalens eventuella bisysslor
Kontroll att riktlinjer för engagemang i annan verksamhet följs

Kontrollfrekvens Vid nyanställning samt minst vartannat år
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.3.1 Rutiner
Information om riktlinjer för bisyssla ges vid nyanställning av personal då också förvaltningens blankett rörande bisyssla fylls i. Information om bisyssla för samtliga personal inhämtas
därutöver årligen vid medarbetarsamtal. Förvaltningschefen bedömer och beslutar om bisysslan är tillåten.

2.3.2 Uppföljning 2015
Under 2015 har en handläggare och en administratör nyanställts. I samband med detta har
kontrollerats att de inte har uppdrag i verksamheter som nämnden kan ha synpunkter på och
blankett rörande bisyssla har lämnats. Vid den senaste kontrollen, i januari 2014, besvarade
samtlig personal frågor om bisyssla, varvid det framkom att ingen hade någon bisyssla som
bedömdes som olämplig.
2.4 Avtal med kommuner och stadsdelar
Patientnämnden har sedan 1992 avtal med länets samtliga kommuner och stadsdelar att
sköta den lagstadgade patientnämndsverksamheten för deras hälso- och sjukvård samt den
allmänna omvårdnad som ges i samband med denna. Nuvarande avtal omfattar 1 410 tkr per
år och löper tills vidare.
Risk
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Konsekvens

Kännbar

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att avtalsuppföljning och återrapportering sker

Kontrollfrekvens Årligen
Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.4.1 Rutiner
I samband med tidigare förlängningar av avtalet har utvärderingar gjorts. Då båda parter är
nöjda med samarbetet bedöms risken att avtalet ska säga upp som mindre sannolik.

2.4.2 Uppföljning 2015
Eftersom båda parter är nöjda med samarbetet har inga särskilda åtgärder vidtagits under
2015.
2.5 Avtal med privata tandvårdsgivare
Förvaltningen handlägger genom särskilda överenskommelser ärenden rörande de privata
tandvårdsverksamheterna Distriktstandvården AB och Aqua Dental AB.
Risk

Uppsägning av avtalen

Konsekvens

Lindrig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att avtalsuppföljning och återrapportering sker

Kontrollfrekvens Årligen
Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.5.1 Rutiner
Kontinuerliga kontakter har förekommit med Distriktstandvården AB och Aqua Dental AB.
Dessa visar att samtliga är nöjda med samarbetet.

2.5.2 Uppföljning 2015
Eftersom samtliga parter är nöjda med samarbetet har inga särskilda åtgärder utöver kontinuerliga kontakter vidtagits under 2015.
2.6 Konsekvenser av fortsatt ökning av antalet patientärenden
Antalet patientärenden ökar kontinuerligt och har under de senaste åren uppgått till drygt
5 000 per år. Under 2014 inkom 6 031 ärenden, vilket var en ökning med 11 procent. Denna
ökning har fortsatt under 2015, då 6 950 ärenden inkom, vilket var en ytterligare ökning med
15 procent. Sedan 2005 har de skriftliga ärendena, som vanligtvis är av allvarligare karaktär
och kräver större utredningsresurser än övriga ärenden, mer än fördubblats. Under 2015
inkom 2 116 skriftliga ärenden.
Då ekonomiska resurser inte tillförts i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra tillräckliga
nyanställningar har ökningen av antalet patientärenden och de skriftliga ärendena medfört
en ökad belastning på befintlig personal och att prioriteringar måst göras inom verksamheten. Det senare har lett till att lagstadgade informationsinsatser gentemot vården och allmänhet/patienter minskat successivt i antal. Ett par nyanställningar har gjorts de senaste åren,
dessa kompenserar dock endast delvis för den faktiska ärendeökningen. Medarbetarundersökningar har visat på brister i den psykosociala arbetsmiljön, vilket beskrivs närmare i
punkt 2.10.
Det ökade antalet ärenden leder också till att handläggningstiderna ökar och att utredningarnas kvalitet kan minska. Nämnden kan i en sådan situation även se en risk för försämrad
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tillgänglighet för allmänheten. Detta skulle sammantaget innebära en förlust för vården som
helhet då de personer som kontaktar förvaltningen har råkat illa ut och tappat förtroendet för
vården. Genom hög tillgänglighet och professionellt bemötande samt hög kvalitet i utredningarna kan förtroendet återställas och en kostbar rundgång i vården undvikas.
Ytterligare en risk för ökning av antalet patientärenden tillkom under 2014. Med all sannolikhet kommer klagomålsutredningen att leda till ett kraftigt ökat inflöde av ärenden då Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer att hänvisa ärenden till patientnämnden.
I samband med detta har föreslagits från staten att medel för tre tjänster överförs från IVO
till landstinget för handläggning av det ökade antalet patientnämndsärenden.
Risk

Fortsatt ökning av antalet patientärenden

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att ärendeutvecklingen följs
Kontroll att anmälarnas nöjdhet följs genom en patientenkät
minst vart tredje år
Kontroll att vårdgivarnas nöjdhet följs genom en vårdgivarenkät
minst vart tredje år
Kontroll av förvaltningens tillgänglighet
Kontroll att riskerna beskrivs i ekonomiska dokument

Kontrollfrekvens Ärendeutvecklingen följs varje månad
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.6.1 Rutiner
Antalet inkomna ärenden följs kontinuerligt och rapporteras till nämnden. Särskilda uppföljningar görs vid varje kvartalsskifte.
Kvaliteten i förvaltningens handläggning följs genom enkäterundersökningar riktade till anmälare i skriftliga ärenden respektive vårdgivare minst vart tredje år. Förvaltningens telefontillgänglighet följs förutom i enkäten riktad till anmälare även vid andra tillfällen genom
egenkontroler och telefonintervjuer med uppringande.
Handläggningstiderna i skriftliga ärenden följs varje månad.
Förvaltningen följer noga klagomålsutredningen förslag till ändring i patientsäkerhetslagen.

2.6.2 Uppföljning 2015
För att följa risken för förlängda handläggningstider har antalet inkomna ärenden följts upp
varje månad. Även fördelningen av skriftliga- och e-postärenden till handläggare samt varje
handläggares pågående ärenden har följts varje månad. Därutöver görs en särskild genomgång av skriftliga ärenden som varit öppna mer än ett år varje månad.
Under 2015 har inga enkäter till anmälare eller vårdgivare genomförts. Enkäter planeras till
2016 respektive 2017.
Telefontillgängligheten har inte följts upp under 2015, vilket beror på att förvaltningen under
slutet av året fått ett nytt telefonsystem som möjliggör uppföljningar direkt från systemet,
vilket kommer att göras under 2016.
Behovet av ytterligare resurser för handläggning av det ökande antalet ärenden har tagits upp
i samtliga ekonomiska dokument under 2015.
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2.7 Konsekvenser av ökning av antalet ansökningar om stödperson
Stödpersonsverksamheten regleras av en rättighetslag och är därmed såväl volym- som kostnadsmässigt omöjlig att styra. Nämnden har ingen särskild budget för stödpersonsverksamheten. Kostnaderna för denna tas från landstingsbidraget, vilket får konsekvenser för övriga
verksamhetsdelar.
En ökning av stödpersonsverksamheten utan motsvarande ekonomisk kompensation skulle
få stora konsekvenser. Eftersom förvaltningen är skyldig att tillhandahålla stödpersoner till
dem som så önskar måste såväl ekonomiska som handläggarresurser under dessa omständigheter överföras från övrig verksamhet, vilket innebär krympande utrymme för patientärenden och förebyggande arbete samt ökad belastning på befintlig personal.
Antalet ansökningar om stödperson har ökat under de senaste åren, men minskat under
2015. Enligt förvaltningens tidigare erfarenheter har detta orsakas av att patienter inte fått
information om denna rättighet. Vid tidigare perioder med ett minskat antal ansökningar om
stödperson har förvaltningen kontaktat samtliga chefer i verksamheter som bedriver tvångsvård, vilket lett till dramatiska ökningar. Förnyade kontakter med verksamhetschefer planeras under 2016.
Förvaltningen har tidigare gjort landstingsrevisionen uppmärksam på den bristande informationen till patienterna.
Risk

Fortsatt ökning av antalet ansökningar om stödperson

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att utvecklingen följs
Kontroll av handläggningstid vid nya förordnanden

Kontrollfrekvens Varje månad
Ansvarig

Förvaltningschefen och ansvarig handläggare

2.7.1 Rutiner
Kontinuerlig uppföljning av antalet inkomna ansökningar om stödperson och handläggningstid när nya stödpersoner förordnas.

2.7.2 Uppföljning 2015
Under 2015 har såväl antalet ansökningar om stödperson som handläggningstiden vid nya
förordnanden följts kontinuerligt. I ett fåtal fall har stödpersoner inte kunnat förordnas inom
den tid som anges i förvaltningens kvalitetsmål, det vill säga inom tre dagar för patienter som
tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och inom sju arbetsdagar för personer
som isoleras enligt smittskyddslagen. För patienter som tvångsvårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård ska det i normalfallet ske senast inom sju arbetsdagar efter att domen vunnit
laga kraft. Detta har huvudsakligen berott på att det varit svårt att hitta stödperson som passar den aktuella patienten. I några fall har arbetsbelastningen på handläggarna medfört fördröjningar.
2.8 Stödpersoner fullgör inte sina uppdrag
Den absoluta majoriteten av stödpersonerna sköter sina uppdrag oklanderligt. I några fall
har det dock förekommit att man inte besökt sin patient enligt befintliga riktlinjer.
Risk

Stödpersoner underlåter att ha kontakt med patienter enligt befintliga riktlinjer

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Mindre sannolik
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Rapporter från stödpersonen

Kontrollfrekvens Varje månad
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.8.1 Rutiner
I samband med att en stödperson förordnas för en patient lämnas information om hur kontakterna med patienten bör utformas. Stödpersonen rapporterar varje månad sina kontakter
med patienten till förvaltningen. Ersättning utbetalas endast efter att rapporten inkommit till
och godkänts av förvaltningen. Om rapport uteblir tar handläggaren kontakt med stödpersonen.
I de fall det framkommer att stödpersonen utan giltigt skäl har underlåtit att fullgöra sitt
uppdrag avslutas förordnandet och ny stödperson förordnas.

2.8.2 Uppföljning 2015
Under året har inga stödpersonsförordnanden avslutats på grund av att stödpersonen visat
sig olämplig för uppdraget.
2.9 Hot och våld
Förvaltningens personal kan utsättas för hot av olika slag, både vid telefonsamtal med missnöjda patienter och när dessa kommer på personliga besök i förvaltningens lokaler. Det har
inträffat att patienter ringt handläggarna i bostaden, även nattetid. Våld mot personal har
förekommit vid enstaka tillfällen i samband med besök hos förvaltningen.
Hot och våld kan i förlängningen inverka menligt på kvaliteten i verksamheten då det kan
leda till att berörd personal mår dåligt psykiskt, och ibland även fysiskt, samt blir sjukskrivna
och i slutänden kanske väljer att söka annat arbete, vilket medför förlust av kompetens. Personalen har stor erfarenhet av att möta människor som befinner sig i en krissituation.
Risk

Hot och våld från missnöjda patienter

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Möjlig

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för besök och bemötande av hot följs

Kontrollfrekvens Årligen
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.9.1 Rutiner
För att förebygga hot och våld finns detaljerade skriftliga rutiner, bland annat rörande användning av larm vid besök i förvaltningens lokaler. Hur verbala hot ska bemötas och hanteras har fastställts i en särskilt rutin. Uppgifter om personalens bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter är enligt offentlighets- och sekretessförordningen skyddade på samma sätt som motsvarande uppgifter rörande anställda
inom hälso- och sjukvården samt IVO.

2.9.2 Uppföljning 2015
Under 2015 har kontrollerats att befintliga rutiner vad gäller mottagande av besökare i förvaltningens lokaler följts. Inga avvikelser har noterats.
2.10 Ansträngd psykosocial arbetsmiljö
Medarbetarundersökningar har under en följd av år visat på brister i den sociala arbetsmiljön. Ett samband med den ökande belastningen på personalen kan inte uteslutas, varför förvaltningen ser allvarligt på den fortsatta utvecklingen. Arbete för att tydliggöra arbetsbelastningen på individnivå har inletts under 2015. Under 2016 kommer arbete med att införa
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styrkort, på såväl övergripande som individnivå att inledas, i syfte att förbättra den organisatoriska arbetsmiljön.
För att i någon mån kompensera för den ökade arbetsbelastningen har en omfattande utveckling av förvaltningens ärendehanteringssystem genomförts under de senaste åren. Detta
har bidragit till att förenkla och rationalisera handläggningen av patientärenden. Risken för
ökad belastning på personalen som följd av en fortsatt ökning av antalet ärenden kvarstår
dock.
Risk

Personalen far illa av den ökande belastningen

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Samtal med medarbetarna

Kontrollfrekvens Varannan månad
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.10.1 Rutiner
Den psykosociala arbetsmiljön följs i de årliga medarbetarundersökningarna. Förvaltningschefen följder de enskilda medarbetarna vid samtal varannan månad. Under 2016 kommer
ett samarbete med FeelGood att inledas för att offensivt arbeta med den sociala arbetsmiljön.

2.10.2 Uppföljning 2015
Denna risk är införd i den interna kontrollplanen inför 2016, varför ingen uppföljning gjorts
under 2015.
2.11 Informationssäkerhet – sekretess/konfidentialitet
I samband med handläggning av patient- och stödpersonsärenden registreras personuppgifter i förvaltningens statistikprogram. Dessa är sekretessbelagda och lämnas, till skillnad från
övriga uppgifter rörande t ex vilken vårdgivare som avses och vilka synpunkter som framförs,
aldrig ut.
Risk

Obehöriga får tillgång till sekretessbelagda uppgifter

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Osannolik

Kontrollmetod

Avvikelserapportering

Kontrollfrekvens Kontinuerligt
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.11.1 Rutiner
Kontrollsystemet innebär uppföljning av förvaltningens skyddsåtgärder enligt nedan:
•

Samtlig personal använder e-tjänstekort för inloggning i sina datorer.

•

Sekretessbelagda dokument förvaras i låsbara dokumentskåp.

•

Dörren låses när arbetsrummet lämnas.

•

Förvaltningens server finns i ett eget låst rum. Under kontorstid krävs en särskild nyckel
till serverrummet, utanför kontorstid krävs två olika nycklar.

•

Förvaltningens lokaler är låsta. Personalen använder tag för att passera. För besökare
sker inpassering via en reception som kontaktar personal innan besökare ges tillträde.
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•

Personalen har genomgått Stockholms läns landstings datorbaserade utbildning i informationssäkerhet (DISA).

•

Förvaltningen följer genom en loggningsfunktion vilka av de anställda som tagit del av
sekretessuppgifter i ärendehanteringssystemet.

2.11.2 Uppföljning 2015
Uppföljning har skett genom avvikelserapportering. Loggningslistorna följs regelbundet, all
personal kontrolleras två till tre gånger per år.
2.12 Informationssäkerhet - registrering i förvaltningens databas
Eftersom de uppgifter som samlas i förvaltningens databas utgör underlag för kvalitetsarbete
hos enskilda vårdgivare är det angeläget att uppgifterna är riktiga, samt att handläggarna
bedömer och registrerar enskilda ärenden på ett likartat sätt.
Risk

Felaktig eller bristfällig registrering i förvaltningens databas

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Mindre sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att utbildning och uppföljning av registrering genomförs
samt avvikelserapportering

Kontrollfrekvens Varje månad
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.12.1 Rutiner
Regelbunden uppföljning av bedömning och registrering.

2.12.2 Uppföljning 2015
Uppföljning av registreringen sker varje månad. Då kontrolleras att den är såväl fullständig
som korrekt. Ärendedatabasen innehåller särskilda uppföljningsrapporter som anger när en
uppgift saknas eller är felaktigt registrerad. Därutöver görs manuella kontroller.

2.13 Informationssäkerhet - bevarande av data i förvaltningens databas
I förvaltningens databas finns värdefulla uppgifter rörande länets hälso- och sjukvård samt
tandvård. Som framkommit ovan utgör dessa underlag för vårdens kvalitetsarbete.
Risk

Uppgifter som registrerats i förvaltningens databas förloras

Konsekvens

Allvarlig

Sannolikhet

Möjlig

Kontrollmetod

Kontroll att backuprutiner följs

Kontrollfrekvens Kontinuerligt
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.13.1 Rutiner
Kontrollsystemet innebär uppföljning av förvaltningens skyddsåtgärder enligt nedan:
•
9
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•

Förvaltningen har rutiner för hantering av backuptagning och återläsning. För att minimera förlust av data vid eventuella problem med server/hårdvara görs säkerhetskopiering
varje natt. Band byts dagligen av IT-ansvarig. Vid dennes frånvaro delegeras uppgiften till
medarbetare som är väl förtrogna med förfaringssättet.

•

Återläsning av data från band sker regelbundet för att kontrollera att inläsningen fungerat och kan återanvändas.

2.13.2 Uppföljning 2015
Avvikelser rörande detta redovisas i nämndens handlingsplan för informationssäkerhet och
IT. Återläsning görs av it-support enligt checklista vid regelbundna besök var fjärde till sjätte
vecka. Inga problem med virusskyddet har rapporterats av SLL-it.
2.14 Kompetensförsörjning
Medelåldern bland de anställda är högre än i vården som helhet. Detta medför att ett par
medarbetare kommer att avgå med pension de närmaste åren.
Risk

Kompetensförlust vid pensionsavgångar

Konsekvens

Kännbar

Sannolikhet

Sannolik

Kontrollmetod

Kontroll att rutiner för nyrekrytering följs

Kontrollfrekvens Vid personalomsättning
Ansvarig

Förvaltningschefen

2.14.1 Rutiner
För att förebygga framtida förlust av kompetens finns rutiner för prioritering vid nyanställning. Samtliga som rekryterats de senaste åren har varit yngre än genomsnittsåldern för personalen som helhet, i ett par fall avsevärt yngre.

2.14.2 Uppföljning 2015
Under våren 2015 anställdes en handläggare på en nyinrättad tjänst och en administratör
som vikarie på en vakant tjänst. Förvaltningen har inte, vid dessa eller tidigare anställningar,
haft svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Genom en verksamhetsförändring har en kommunikatörstjänst, inklusive medel för denna, under hösten 2014 överförts
från LSF.

3 UPPFÖLJNING AV RISKER 2015
Förvaltningen hade, enligt den så kallade trafikljusmodellen, under 2015 enbart gröna risker.
Enligt föregående års interna kontrollplan har förvaltningen, som framgått ovan, under 2015
följt upp och kontrollerat identifierade risker. Ytterligare åtgärder har enligt nämndens bedömning inte behövt vidtas.

4 ÅTGÄRDSPLAN 2016
Hur de identifierade riskerna värderats framgår av nedanstående diagram.
Konsekvens
↓
Allvarlig
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Prioritetsnivå
3

Prioritetsnivå 3

Prioritetsnivå
2

Prioritetsnivå 2

Mål: 2.14

Prioritetsnivå
0

Prioritetsnivå 1

Försumbar

Prioritetsnivå
0

Prioritetsnivå 0

Prioritetsnivå 1

Prioritetsnivå 1

Sannolikhet
→

Osannolik

Mindre

Möjlig

Sannolik

Mål: 2.5,

sannolik

4.1 Prioritetsnivå 4
Tre risker (2.6, 2,7 och 2.10) uppnår det högsta värdet. Dessa avser ökade antal inkomna patientärenden respektive ansökningar om stödperson samt ansträngd psykosocial arbetsmiljö.
Samtliga kan få allvarliga konsekvenser för kvaliteten i förvaltningens arbete och ytterligare
resurser behöver tillföras på sikt. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön planeras under
2016. Utvecklingen kommer att följas mycket noga.
4.2 Prioritetsnivå 3
Tre risker uppnår värdet 3. En avser hot och våld (2.9). Här har förvaltningen rutiner för att
förebygga våld vid besök i de egna lokalerna samt för hur verbala hot ska bemötas och hanteras. Dessa kommer att följas upp.
En risk är relaterad till förvaltningens ärendedatabas och avser bevarandet av registrerade
data (2.13). Här finns rutiner vars efterlevnad kommer att kontrolleras.
En risk avser kompetensförlust vid kommande pensionsavgångar (2.14) och grundar sig på
att personalens genomsnittliga ålder är relativt hög. Efterlevnaden av befintliga rutiner för
nyrekrytering kommer att kontrolleras.
4.3 Prioritetsnivå 2
Fem risker uppnår värde 2. För två av dessa, utbetalningar från lönesystemet (2.1) och leverantörsbetalningar (2.2) finns tydliga rutiner, varför inga åtgärder utöver uppföljning och
kontroll erfordras. En risk avser uppsägning av avtal med kommuner och stadsdelar (2.4).
Inte heller här bedöms annan åtgärd än uppföljning av avtalet och kontroll att så sker vara
nödvändig.
En risk avser stödpersoner som mottar ersättning trots att de underlåter att fullfölja sina
uppdrag enligt befintliga riktlinjer (2.8). De rutiner som infördes under 2012 och som kopplar utbetalningen av ersättningen till en rapport över kontakterna med patienten torde vara
tillräckliga.
En risk avser felaktig eller bristfällig registrering i förvaltningens databas (2.12). Detta följs
upp kontinuerligt.
4.4 Prioritetsnivå 1
Slutligen återstår tre risker värderade till nivå 1. För kontroll av personalens opartiskhet (2.3)
finns tydliga rutiner, varför ingen ytterligare åtgärd än kontroll av att dessa följs bedöms behövas. Risken för uppsägning av avtalen med privata tandvårdsgivare (2.5) har värderats till
denna nivå med hänsyn till att verksamheten är liten. Avtalen följs upp och kontroll att så
görs sker. Även för sekretess vid databehandling (2.11) finns tydliga rutiner som kommer att
följas upp och kontrolleras.
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4.5 Åtgärder 2016
Som framgår ovan kommer förvaltningen under 2015 att kontrollera de ovan redovisade riskerna enligt vad som angetts i avsnitt 2. Sex av de 14 ovan redovisade riskerna följs upp varje
månad (2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 och 2.12), övriga följs upp med glesare mellanrum och/eller vid
behov.
Rapportering till nämnden kommer att ske senast vid sammanträde i början av 2017. Med
anledning av nämndens verksamhet och uppdrag bedöms detta vara tillfyllest.
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BAKGRUND
Patientnämnden har utarbetat föreliggande kvalitetspolicy som gäller från och med 2012.
Syftet är att säkerställa att verksamheten drivs enligt fastställda mål och riktlinjer samt att
förvaltningens patientärenden handläggs på ett sätt som möjliggör att de kan bidra till att
förbättra vården. Nämndens kvalitetsmål utgår från fem identifierade verksamhetsområden;
patientärenden, stödpersonsverksamhet, förebyggande verksamheter, öka kunskap hos vårdpersonal och patienter/allmänhet samt främja kontakter. Dessa specificeras i ett separat dokument.

1 STYRNING
1.1

Lagar

Patientnämndens uppdrag utgår främst från lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet
m.m., lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
smittskyddslagen (2004:168), förvaltningslagen (1968:223), personuppgiftslagen (1998:204)
samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och av landstingsfullmäktige fastställt
reglemente för nämndens verksamhet.

1.2

Reglemente

Enligt det reglemente som landstingsfullmäktige med utgångspunkt i ovanstående lagar fastställt åligger det verksamheten

1.

att verka för att patienternas intressen tas tillvara och att deras integritet skyddas samt att
verka för att dessa frågor förankras i den löpande verksamheten

2.

att verka för att en god kontakt och kontinuitet upprätthålls mellan vårdpersonalen och
patienterna, bland annat genom information och utbildning

3.

att hjälpa och stödja patienter och anhöriga samt att ta emot och vid behov förmedla förslag, idéer och synpunkter rörande landstingets hälso- och sjukvård

4.

att informera patienter och deras anhöriga om de möjligheter och rättigheter som patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och rättshjälpen innefattar

5.

att informera klagande om möjligheten att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, riksdagens ombudsmän och andra prövningsinstanser och myndigheter samt vid behov förmedla kontakter med dessa

6.

att informera personalen inom landstingets hälso- och sjukvård om dels möjligheten att
vända sig till nämnden för att lämna förslag till förbättringar i vården, dels genom nämnden få hjälp och stöd i patientarbetet

7.

att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin
verksamhet

8.

att med anledning av hänvändelser, framställda klagomål och annan information som
nämnden får göra de utredningar och de framställningar till ansvariga nämnder inom
landstinget och till andra berörda organ vilka är påkallade

9.

att i förebyggande syfte verka för att sådana förhållanden vilka kan innefatta risker för
felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling uppmärksammas av ansvariga
nämnder och förvaltningar samt att i övrigt verka för kvalitetssäkring och hög patientsäkerhet inom landstingets hälso- och sjukvård

10. att vidareutveckla analyserna av inkomna klagomål och intensifiera det förebyggande
arbetet
11. att årligen återföra nämndens ärenden till respektive sjukhus och berörda nämnder och
styrelser som ett underlag för kvalitetsutvecklingsarbete i vården

4
12. att senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år
13. att göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av
myndighetens tillsyn
14. att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller tvångsisoleras med stöd av smittskyddslagen.
1.3

Externa samverkansavtal

Patientnämnden i Stockholm sköter genom avtal patientnämndsverksamheten för den kommunala hälso- och sjukvården samt för Distriktstandvården och Aqua Dental samt privata
tandhygienister i Stockholm.

1.4

Övrigt

Utöver ovanstående utgör barnkonventionen och landstingets handikappolitiska program
viktiga utgångspunkter för förvaltningens arbete vid handläggning av patientärenden.

2 POLITISKA INRIKTNINGSMÅL
Verksamheten ska prioritera följande inriktningsmål fastställda av landstingsfullmäktige
2004:
•

Kunskapen om patientnämnden bland allmänhet och personal ska öka.

•

Klagomålen ska analyseras och följas upp.

•

Det förebyggande arbetet ska intensifieras.

3 UPPDRAG
Ovan nämnda lagar, reglemente och inriktningsmål definierar följande fem verksamhetsområden: patientärenden, stödpersonsverksamhet, förebyggande arbete, öka kunskap hos vårdpersonal och patienter/allmänhet samt främja kontakter.
Uppdraget kan sammanfattas och konkretiseras i två punkter:
•

Med utgångspunkt i de klagomål, synpunkter och frågeställningar som inkommer ska
förvaltningen, på ett opartiskt sätt och oavsett huvudman, utreda enskilda patientärenden samt bidra till kvalitetsutveckling genom att återföra de slutsatser som kan dras till
vården. När så erfordras ska förvaltningen lämna information om och hänvisa till andra
instanser.

•

De som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen ska, om de så önskar, erbjudas hjälp och stöd genom en stödperson. Dessa rekryteras, utbildas och förordnas av förvaltningen.

Med utgångspunkt från ovan nämnda lagar, reglemente, inriktningsmål och uppdrag har
nämnden fastställt vision samt värde- och förhållningsord.

4 VISION
Tillitsfulla möten i vården och hos patientnämnden

4.1

Värdeord

För att uppnå visionen har nämnden antagit värdeordet respekt. Nämnden anser att alla
möten ska bygga på ömsesidig respekt. Alla ska bli respekterade för den de är oavsett t ex
etniskt ursprung, hudfärg, kön, religion, sexualitet, ålder, funktionsnedsättning eller politisk
uppfattning. Att visa respekt innebär även att vara lyhörd och visa aktning.

5
4.2

Förhållningsord

För att personalen i den dagliga verksamheten ska sträva mot nämndens vision och värdeord
har förhållningsorden Professionell, Ansvarsfull och Neutral definierats.
Förhållningsordet professionell innebär att personalen ska arbeta professionellt och enligt
befintliga lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. Ärenden ska handläggas med hög
kompetens och de som vänder sig till förvaltningen ska få ett gott bemötande.
Förhållningsordet ansvarsfull innebär att personalen ska vara ansvarsfull och lojal, stå för
fattade beslut och ta ansvar för helheten inom verksamhetens kompetensområde.
Förhållningsordet neutral innebär att personalen ska vara opartisk och inta en mellanställning. Personalen ska också vara lyhörd för samtliga involverades argument samt informera
objektivt.

5 EFFEKTMÅL
Med ovanstående som bakgrund har effektmål utgående från de fem verksamhetsområden
som definierats ovan under punkt 3 formulerats. Dessa redovisas i ett separat dokument.
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1 BAKGRUND
Patientnämnden har utarbetat föreliggande plan för kvalitetsarbetets mål och
aktiviteter under 2014-2016. Syftet är att säkerställa att verksamheten drivs enligt
fastställda mål och riktlinjer som att förvaltningens ärenden handläggs på ett sätt
som möjliggör att de kan bidra till att förbättra vården.
Förvaltningens kvalitetsarbete följer i den utsträckning det är möjligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för ledningssystem för kvalitet och säkerhet
i hälso- och sjukvården respektive tandvården. Mot bakgrund av att nämndens
lagreglerade uppdrag är riktat mot såväl patienter som hälso- och sjukvården
inklusive dess personal samt att resultatet av verksamheten ska bidra till ökad
kvalitet och patientsäkerhet i vården känns detta naturligt.
Nedan redovisas de mål som baseras på nämndens kvalitetspolicy som fastställdes 2012 samt de aktiviteter som planeras för förvaltningens kvalitetsarbete under åren 2014 till och med 2016. Utöver detta görs årligen en förteckning över
planerade aktiviteter. Uppföljning av mål och aktiviteter redovisas i nämndens
årliga kvalitetsbokslut, men även i till exempel förvaltningsberättelse och årsrapport. Enkäter riktade till anmälare respektive vården redovisas i särskilda rapporter.

2 EFFEKTMÅL
Patientnämnden ska bidra till att stärka patientens ställning och att förbättra
vården. Nämndens kvalitetsmål utgår därför från de fem verksamhetsområden
som definierats i den kvalitetspolicy som gäller från och med 2012; patientärenden, stödpersonsverksamhet, förebyggande verksamheter, öka kunskap hos
vårdpersonal och patienter/allmänhet samt främja kontakter.

2.1

Patientärenden

De mål som rör förvaltningens patientärenden avser såväl anmälarnas nöjdhet
som vårdens nytta av förvaltningens handläggning av ärenden. För de mål som
endast berör förvaltningens verksamhet har angetts att 90 procent av anmälarna
ska vara nöjda. I de fall förvaltningen inte självständigt kan påverka att målet
uppnås har angetts att 80 procent ska vara nöjda.
Målen följs upp bland annat genom enkätundersökningar minst vart tredje år. De
senaste genomfördes under 2013. Förvaltningen tillfrågade då anmälare i 300
nyligen avslutade skriftliga ärenden om deras nöjdhet med bemötande, handläggning med mera. Den senaste undersökningen rörande vårdgivarnas nöjdhet
genomfördes under 2011. Förnyad undersökning kommer att genomföras under
våren 2014.

2.2

Mål avseende patienter/anmälare

2.2.1 Information om patientnämnden och dess förvaltning
Mål:

Minst 80 procent av dem som söker kontakt med patientnämndens förvaltning ska anse att informationen om verksamheten var lätt att finna och lätt att förstå.

Strategi:

Information ska finnas tillgänglig på hemsidan och i broschyrer hos vårdgivare samt på högkostnadskortet.

Uppföljning:

Enkät till anmälare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.
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Ansvarig:

Controller.

2.2.2 Tillgänglighet
Det ska vara lätt att få kontakt med patientnämndens förvaltning. De som skickar
brev eller e-post får inom ett par dagar skriftlig bekräftelse på att förvaltningen
mottagit deras skrivelse. Därefter ska de snarast, senast inom tolv arbetsdagar, få
kontakt med en handläggare. De som ringer till förvaltningen under kontorstid
ska i normalfallet få kontakt vid sitt första försök. Om personalen inte kan ta
emot samtal ska den som ringer få besked av telefonväxeln eller telefonsvarare
när personalen kan nås.
Mål:

Minst 90 procent av dem som kontaktar förvaltningen ska
vara nöjda med tillgängligheten.

Strategi:

Rutiner för tillgänglighet.

Uppföljning:

Enkät till anmälare minst vart tredje år. Telefontillgängligheten i skriftliga ärenden följs därutöver upp genom förvaltningens egen dokumentation i ett urval av ärenden.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.2.3 Information
Information och råd ska ges sakligt och korrekt. Det ska framgå vad förvaltningen
kan hjälpa till med och vad andra klagomålsinstanser kan göra.
Mål:

Minst 90 procent av dem som har kontakt med förvaltningen
ska vara nöjda med den inledande informationen.

Strategi:

Rutiner för den information som ges vid den första kontakten
med en anmälare.

Uppföljning:

Enkät till anmälare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.2.4 Bemötande
Enskilda ska med förtroende kunna vända sig till förvaltningen och bemötas med
vänlighet och respekt samt känna att deras frågor och problem tas på allvar.
Mål:

Minst 90 procent av dem som har kontakt med förvaltningen
ska vara nöjda med personalens bemötande.

Strategi:

Handledning, utbildning och falldiskussioner.

Uppföljning:

Enkät till anmälare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.2.5 Handläggning av ärenden
Ärenden ska handläggas snabbt och på ett opartiskt sätt. Den enskildes önskemål
utgör, inom ramen för verksamhetens uppdrag, bas för de insatser som genomförs.
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Mål:

Minst 80 procent av dem som har kontakt med förvaltningen
ska vara nöjda med handläggningen av deras ärende.

Strategi:

Rutiner för handläggning av ärenden.

Uppföljning:

Enkät till anmälare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.3

Mål avseende vården

2.3.1 Information i missivskrivelse vid begäran om yttrande
Av missivskrivelsen ska tydligt framgå vad anmälaren vill ha svar på eller kommentarer till. Informationen ska vara tillräcklig för att mottagaren ska kunna
besvara och bemöta patientens synpunkter.
Mål:

Minst 90 procent av de vårdenheter som har skriftliga ärenden hos förvaltningen ska anse att den information som ges i
missivskrivelse vid begäran om yttrande är tillräcklig.

Strategi:

Användning av mall för formulering av missivskrivelse.

Uppföljning:

Enkät till vårdgivare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.3.2 Handläggarnas opartiskhet
Patientnämnden ska värna om patienters rättigheter men samtidigt vara fristående och opartisk.
Mål:

Minst 80 procent av de vårdenheter som har skriftliga ärenden hos förvaltningen ska uppleva handläggarnas agerande
som opartiskt.

Strategi:

Rutiner för handläggning av ärenden.

Uppföljning:

Enkät till vårdgivare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.3.3 Patientnämndens betydelse för vården
Klagomål, synpunkter och annan information som kommer till förvaltningens
kännedom kan, när de förmedlas till vården, bidra till patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.
Mål:

Minst 80 procent av de vårdenheter som har skriftliga ärenden hos förvaltningen ska anse att nämndens verksamhet är
viktig för vården.

Strategi:

Överföring av relevant information, till exempel genom
missivskrivelser och månads- respektive årsrapporter över
egna ärenden.

Uppföljning:

Enkät till vårdgivare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.
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Ansvarig:

Controller.

2.3.4 Patientnämndens betydelse för patienterna
Mål:

Minst 80 procent av de vårdenheter som har skriftliga ärenden hos förvaltningen ska anse att nämndens verksamhet är
viktig för patienterna.

Strategi:

Förmedla information till anmälare, ta emot klagomål och
synpunkter samt förmedla dessa till vården.

Uppföljning:

Enkät till anmälare minst vart tredje år.

Redovisning:

I särskild rapport.

Ansvarig:

Controller.

2.4

Mål avseende stödpersonsverksamheten

Under 2013 avslutades ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra hela stödpersonsverksamheten. I detta arbete ingick att se över befintliga mål samt att ta fram
nya/ytterligare indikatorer och mål.

2.4.1 Förordnande av stödpersoner
Mål:

Samtliga som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård, och som ansöker om stödperson, ska i normalfallet få en passande sådan förordnad senast inom tre arbetsdagar efter att ansökan inkommit till förvaltningen. För personer som isoleras enligt smittskyddslagen ska detta ske inom
sju arbetsdagar. För tvångsvårdade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård ska det i normalfallet ske senast inom sju arbetsdagar efter att domen vunnit laga kraft.

Strategi:

Rutiner för handläggning av ansökningar om stödperson.

Uppföljning:

Genom förvaltningens egen dokumentation.

Redovisning:

I verksamhetsberättelse för stödpersonsverksamheten.

Ansvarig:

Stödpersonssamordnaren

2.4.2 Utbildning och stöd till stödpersoner
De som förordnas som stödpersoner ska ha genomgått en grundutbildning bestående av tre gånger tre timmar. Denna innefattar psykiatriska diagnoser som är
vanliga vid tvångsvård, information från en erfaren stödperson, juridik avseende
tvångslagar samt sekretess- och smittskyddslagen och praktiska tips gällande
stödpersonernas uppdrag. Här ingår rättigheter och skyldigheter gällande kontakt med och redovisning till förvaltningen sam förhållningssätt gentemot vårdgivare och patienter.
Därutöver anordnas två gånger årligen särskild utbildning kring aktuella teman
och frågeställningar.
Mål:

Minst 90 procent av stödpersonerna ska vara nöjda med den
information och utbildning samt det stöd förvaltningen ger.

Strategi:

Utbildning för nyrekryterade stödpersoner samt två fortbildningstillfällen årligen.

Uppföljning:

Utvärdering av utbildning respektive fortbildningstillfällen
samt vid slutrapportering efter avslutat uppdrag. Analys av
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orsaker till avbrutna uppdrag.
Redovisning:

I verksamhetsberättelse för stödpersonsverksamheten.

Ansvarig:

Stödpersonssamordnaren

2.5

Övriga mål

Utöver ovan beskrivna kvalitetsmål finns ett stort antal mål med annan inriktning. Dessa specificeras i separata dokument som verksamhetsplan, intern kontrollplan, jämställdhets- och mångfaldsplan, miljöledningssystem med flera.

3 AKTIVITETER
3.1

Patientärenden

3.1.1 Uppföljning av registrering av patientärenden
Varje månad ska samtliga patientärenden som inte är korrekt och fullständigt
registrerade identifieras och åtgärdas. För att möjliggöra detta har särskilda uppföljningsrapporter som informerar om brister i registreringen utarbetats. Därutöver görs en manuell uppföljning rörande vissa parametrar där manuell bedömning behöver göras.
Ansvariga: Berörda handläggare kontrollerar och åtgärdar sina ärenden. Manuell
uppföljning görs av controller som uppmärksammar handläggarna på eventuella
oklarheter i registreringen.

3.1.2 Registrering av läkemedelsärenden
En stor andel av de ärenden som inkommer till förvaltningen avser problem relaterade till läkemedelsbehandling. I ärendehanteringsprogrammet Vårdsynpunkter märks de med bevakningsområdet ”Läkemedel”. Sedan 2006 redovisas
de i ett särskilt avsnitt i nämndens årsrapport.
Vid den månatliga uppföljningen av registreringen i Vårdsynpunkter sker viss
kontroll av ärenden avseende läkemedelsbehandling. För att registreringen ska
bli enhetlig och korrekt behövs såväl en tydlig definition som rutiner för uppföljning av registreringen, vilket kommer att utarbetas.
Ansvarig: Handläggare med särskilt ansvar för läkemedelsärenden.

3.1.3 Återföring av data till vården och övriga intressenter
Lokala rapporter sammanställs och sänds automatiskt per e-post till ett stort antal vårdgivare per månad respektive år. Inkomna önskemål om statistik utöver
detta ska expedieras omgående eller efter högst någon dag.
Ansvarig: Controller.

3.1.4 Uppföljning och återföring av förbättringsåtgärder
Samtliga förbättringsåtgärder som vidtagits i vården återförs kontinuerligt till
nämndens ledamöter. Förbättringsåtgärder registreras i förvaltningens ärendehanteringsprogram och redovisas till nämndens ledamöter i delegationslistor
över avslutade ärenden. Ärenden som lett till förbättringsåtgärder redovisas
också i ett särskilt avsnitt i årsrapporten.
Ansvariga: Handläggare ansvara för registreringen, nämndsekreteraren sammanställer delegationslistor, controller ansvarar för redovisningen i årsrapporten.
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3.1.5 Årlig analys av fördjupningsområden
Årligen görs fördjupade analyser av ärenden avseende anmälarnas kön och ålder
samt läkemedelsrelaterade problem. Varje år genomförs därutöver fördjupad
analys av ett eller flera områden som bedöms vara av speciellt intresse eller särskilt allvarliga. Resultaten redovisas i årsrapporten och till patientnämndens ledamöter med flera.
Ansvarig: Förvaltningschefen beslutar om relevanta fördjupningsområden och
fördelar dessa till lämpliga handläggare.

3.1.6 Uppföljning av handläggningstider
Korta handläggningstider är en viktig kvalitets- och förtroendefråga. Ärenden ska
avslutas så snart handläggningen är slutförd. Drar handläggningen ut på tiden
kan vårdens och allmänhetens förtroende för förvaltningen skadas. Handläggningstiden kan av olika skäl ibland bli lång och påverkas av till exempel hög ärerendebelastning hos enskilda handläggare, att svar från vården dröjer eller att
anmälaren inkommer med flera genmälen.
Samtliga ärenden som varit öppna mer än 12 månader ska identifieras och bedömas om de kan avslutas. I samband med den månatliga uppföljningen av registreringen kontrolleras de ärenden som varit öppna mer än 12 månader. Berörda
handläggare informeras och tar ställning till fortsatta åtgärder; kan ärendet avslutas eller påskyndas, väntas ytterligare handlingar, genmälen etc.
Ansvarig: Controller ansvarar för månadsuppföljningen, handläggare ansvarar
för bedömning av aktuella ärenden.

3.1.7 Telefonkontakt i skriftliga ärenden
Vid behov görs särskilda undersökningar för att följa upp telefonkontakter med
anmälare i skriftliga ärenden. Om anmälaren inte själv hörs av ska handläggaren
enligt förvaltningens rutin ta kontakt med denna inom tolv arbetsdagar. I den
händelse rutinen inte följts analyseras orsakerna till detta.
Ansvarig: Förvaltningschefen beslutar om uppföljning ska genomföras.

3.1.8 Återföring av data till Inspektionen för vård och omsorg
Senast den 28 februari varje år överlämnas redogörelse över föregående års verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg. När årsrapporten behandlats av
nämnden vid sammanträde i mars överlämnas även denna till IVO och till Socialstyrelsen.
Ansvarig: Controller.

3.2

Stödpersonsverksamheten

3.2.1 Registrering av stödpersonsärenden
Samtliga stödpersonsärenden, gällande såväl patient som stödperson, som inte är
korrekt och fullständigt registrerade ska identifieras och åtgärdas. För att möjliggöra detta har särskilda uppföljningsrapporter som informerar om brister i registreringen utarbetats. Detta kan gälla till exempel att riskbedömning av patienten
eller att stödpersonens avslutsenkät inte registrerats.
Ansvariga: Berörda handläggare kontrollerar och åtgärdar sina ärenden. Särskild
uppföljning görs av controller.
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3.3

Förebyggande arbete

3.3.1 Öka kunskapen om patientnämnden hos vårdpersonal
Informationsmaterial skickas till vården, såväl rutinmässigt som på begäran. Informationsmöten hålls med vårdpersonal. Personal deltar i föreläsningar och vid
mässor. Här ingår även annonsering/marknadsföring samt artiklar i media. Aktiviteterna rapporteras i årsrapport och förvaltningsberättelse.
Ansvariga: Kommunikatören registrerar samtliga aktiviteter. Registrator ansvarar för utskick av material.

3.3.2 Öka kunskapen om patientnämnden hos patienter och allmänhet
Informationsmaterial skickas till enskilda och patient-/intresseorganisationer.
Hemsidan ska vara uppdaterad. Personal deltar i föreläsningar och mässor, till
exempel anhörigdagar. Här ingår även annonsering/marknadsföring samt artiklar i media. Aktiviteterna rapporteras i årsrapport och förvaltningsberättelse.
Ansvariga: Kommunikatören registrerar samtliga aktiviteter. Registrator ansvarar för utskick av material.

3.3.3 Främja kontakter
Att verka för god kontakt, kontinuitet och förståelse mellan patienter och vårdpersonal ingår som en stor och angelägen komponent vid kontakter med anmälare och vård i det dagliga arbetet.
Ansvariga: Samtliga anställda.
3.4

Övergripande aktiviteter

3.4.1 Avvikelserapportering
Rapportering av avvikelser utgör en naturlig del av det dagliga interna kvalitetsarbetet och ger värdefullt underlag för förbättringar. Avvikelser som kan skada
allmänhetens, vårdens eller förtroendevaldas tillit till förvaltningen ska rapporteras, analyseras, åtgärdas och följas upp. Avvikelser rapporteras på en särskild
blankett där det framgår vem som rapporterar, vad som inträffat, vilka konsekvenser avvikelsen fick samt vilka åtgärder som vidtagits och förslag till förbättringar. I de fall en avvikelse bedöms vara av särskilt allvarlig karaktär kan förvaltningschefen uppdra till kvalitetsansvariga att genomföra en händelseanalys
eller sammankalla och leda analysgrupper
Avvikelser och förbättringsåtgärder redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar
samt i de årliga kvalitetsboksluten.
Ansvariga: Samtliga anställda ansvarar för rapportering. Kvalitetsansvariga och
förvaltningschefen ansvarar för att inkomna avvikelserapporter bearbetas adekvat, och att resultatet återförs till övriga medarbetare.

3.4.2 Integrering av kvalitets- och miljöledning
Förvaltningen är sedan tidigare certifierad enligt ISO 14001 för miljöledningssystem. I samband med den externa miljörevision i februari 2013 föreslog revisorn
att miljöledningen sammankopplas med förvaltningens kvalitetsarbete. Därmed
höjs miljöarbetet till en högre nivå, vilket även har positiva effekter för kvalitetsarbetet. ISO 14001 och ISO 83 utgör utgångspunkter för arbetet.
Även andra områden, som arbetsmiljö och informationssäkerhet, kan kopplas på
då systemet är tillämpbart på alla delar.
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Ansvarig: Miljösamordnare.

4 UPPFÖLJNING 2013
Såväl mål som aktiviteter redovisas i de årliga kvalitetsboksluten, men även i till
exempel förvaltningsberättelse, årsrapport och i förekommande fall i särskilda
rapporter.

5 AKTIVITETSPLAN 2014
De aktiviteter som beslutas genomföras förtecknas i ”Aktivitetsplan för år 20XX”,
som utgör en bilaga till detta dokument. Här kan även andra aktiviteter än de
ovan beskrivna förekomma, till exempel kvalitetsdagar som anordnas av
kvalitetssamordnarna.

Bilagor
1. Aktivitetsplan med uppföljning för 2015

Bilaga Q

Aktivitetsplan 2015 med uppföljning
Bilaga till Kvalitet - mål, aktiviteter och handlingsplan 2014-2016
Under 2015 planerar förvaltningen att inom ramen för sitt kvalitetsarbete genomföra
nedanstående aktiviteter:
•

Telefonkontakt i skriftliga ärenden som inkom under våren 2015 (mål 2.2.2, aktivitet
3.1.7, controller)
Genomfört: Ja

•

Uppföljning av telefontillgänglighet vid uppringning till förvaltningen (mål 2.2.2,
controller)
Genomfört: Nej, beroende på att nytt telefonsystem infördes under hösten, vilket
möjliggör kontroller på annat sätt.

•

Uppföljning av registrering av patientärenden (aktivitet 3.1.1 och 3.1.2, controller, ITansvarig, handläggare med särskilt ansvar för läkemedelsärenden och respektive
handläggare).
Genomfört: Ja

•

Expediering av statistik, uppdatering av sändlista för automatiska rapporter (aktivitet
3.1.3, controller)
Genomfört: Ja

•

Registrering och återföring av förbättringsåtgärder i patientärenden (aktivitet 3.1.4,
samtliga handläggare, nämndsekreterare, controller)
Genomfört: Ja

•

Uppföljning av handläggningstider (aktivitet 3.1.6, controller och respektive handläggare)
Genomfört: Ja

•

Återföring av årsdata till IVO och Socialstyrelsen (aktivitet 3.1.8, controller)
Genomfört: Ja

•

Uppföljning av registrering av stödpersonsärenden (aktivitet 3.2.1, controller och
respektive handläggare)
Genomfört: Ja

•

Utskick av informationsmaterial till vården, informationsmöten med vården, deltagande i
föreläsningar och vid mässor (aktivitet 3.3.1, registrator, kommunikatör och respektive
handläggare)
Genomfört: Ja

•

Utskick av informationsmaterial till enskilda och intresseorganisationer, uppdatering av
hemsidan, deltagande i föreläsningar och vid mässor (aktivitet 3.3.2, registrator,
kommunikatör och respektive handläggare)
Genomfört: Ja

Bilaga Q
•

Avvikelserapportering (aktivitet 3.4.1, samtlig personal, kvalitetsansvariga och
förvaltningschefen)
Genomfört: Ja

•

Två kvalitetseftermiddagar (kvalitetsansvariga)
Genomfört: En kvalitetseftermiddag genomförd.

Bilaga R
Våren 2014

Vad tycker du om patientnämnden?

Patientenkät hösten 2013
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INLEDNING
Till patientnämndens förvaltning kan patienter och anhöriga kostnadsfritt vända sig
när det uppstått problem i kontakterna med i stort sett all offentligt finansierad
hälso- och sjukvård och tandvård. Detta medför att nämnden får en samlad bild av
huvuddelen av den vård som bedrivs i länet.
Patientnämnden är opartisk och fristående från vården och ska utifrån inkomna
synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att
-

hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina
intressen i hälso- och sjukvården

-

främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

-

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet

-

rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare
och vårdenheter

-

informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om
sin verksamhet.

Förvaltningen har en kvalitetspolicy och kvalitetsmål för verksamheten där även
strategi för att nå angivna mål och uppföljning av desamma framgår. De mål som
avser handläggning av patientärenden följs årligen upp på flera sätt. Minst vart
tredje år genomförs därutöver en enkät till personer som skriftligen anmält sitt
ärende till förvaltningen och där yttrande inhämtats från vården. Under 2013 utgjorde dessa 34 procent av den totala ärendemängden. Förvaltningen kan även kontaktas per telefon eller e-post samt vid personligt besök. I många fall övergår dessa
till skriftliga ärenden.
Handläggningen av skriftliga ärenden inleds med en skriftlig bekräftelse som sänds
till anmälaren med vändande post. Här framgår även vem som kommer att handlägga ärendet. Innan en utredning påbörjas ska handläggaren, vanligtvis vid ett telefonsamtal, informera anmälaren om vad förvaltningen respektive andra instanser i
klagomålssystemet kan hjälpa till med. Därefter fattas beslut om fortsatt handläggning i samråd med anmälaren. Information om ärendets fortsatta handläggning vad
gäller inhämtande av yttrande, möjlighet att inkomma med genmäle etc ges. Anmälaren informeras även om att förvaltningen inte gör medicinska bedömningar. I
dessa fall kan anmälaren hänvisas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Vid
krav på ekonomisk ersättning hänvisas till Patientförsäkringen, LÖF.
Vanligen utreds de skriftliga ärendena genom att yttrande begärs från berörd enhet i
vården genom dess ledning. Ibland är anmälaren nöjd med det svar som inkommer
och ärendet avslutas. I de fall anmälaren inte är nöjd finns möjlighet att inkomma
med genmäle, varefter kompletterande yttrande kan begäras från vården.
Handläggningen av ett skriftligt ärende innebär ofta ett antal kontakter mellan
handläggaren och anmälaren, både via telefon och skriftligen, varför det bör finnas
goda möjligheter för anmälaren att bilda sig en uppfattning om förvaltningens telefontillgänglighet, information, bemötande och handläggning.
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KVALITETSMÅL FÖR PATIENTÄRENDEN
Följande kvalitetsmål avseende handläggning av patientärenden har fastställts för
2013:
 Minst 80 procent av dem som söker kontakt med förvaltningen ska anse att
informationen om verksamheten var lätt att finna och lätt att förstå.
 Minst 90 procent av dem som kontaktar förvaltningen ska vara nöjda med
tillgängligheten.
 Minst 90 procent av dem som har kontakt med förvaltningen ska vara nöjda
med den inledande informationen.
 Minst 90 procent av dem som har kontakt med förvaltningen ska vara nöjda
med personalens bemötande.
 Minst 80 procent av dem som har kontakt med förvaltningen ska vara nöjda
med handläggningen av deras ärende.
När målet endast berör nämndens verksamhet har angetts att 90 procent av anmälarna ska vara nöjda. I de fall förvaltningen inte självständigt kan påverka att målet
uppnås har angetts att 80 procent ska vara nöjda.

ENKÄTMETOD
Den typ av frågor som tas upp i enkäten ska ställas innan det hunnit gå för lång tid.
Den som ska svara ska fortfarande ha sina kontakter med förvaltningen i färskt
minne. Å andra sidan är det en fördel om större delen av handläggningsprocessen är
avklarad så att den som svarar haft god möjlighet att bilda sig en uppfattning.
Från starttidpunkten noterades 300 ärenden (vilket utgör cirka 15 procent av antalet
skriftliga ärenden 2012) i följd, utan avbrott och oavsett handläggare, när anmälaren
tillsändes ett yttrande från en vårdgivare. Detta kunde vara det första eller andra
från samma vårdgivare. Om fler än en vårdgivare ombetts inkomma med yttranden
hade samtliga dessa inkommit till förvaltningen och översänts till anmälaren innan
ärendet noterades. Svarstiden när en anmälare mottar ett yttrande uppgår vanligtvis
till fyra veckor och anges i skrivelse till anmälaren när yttrande översänds. Varefter
svarstiderna för översända yttranden löpte ut, och förutsatt att ingen ytterligare
skrivelse inkom från anmälaren, skickades enkät, missivskrivelse och frankerat
svarskuvert till anmälaren med en veckas fördröjning.
Inkomna svar har sammanställts och redovisas som statistik respektive svar på de
öppna frågorna. Varje svarande är anonym.

URVAL
Av urvalets 300 skriftliga ärenden inkom 86 procent till förvaltningen under perioden maj till och med oktober 2013. Dessa utgjorde 29 procent av samtliga skriftliga
ärenden som inkom under den aktuella perioden samt 14 procent av dem som inkom under helåret 2013.
I 81 ärenden, 27 procent av samtliga i urvalet, företräddes anmälaren av en närstående. I 28 av dessa ärenden var patienten 19 år eller yngre. I 27 ärenden var patienten 70 år eller äldre. Därutöver förekom ombud i ytterligare 26 ärenden.
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Ålder och kön
Fördelning på ålder och kön
Åldersgrupp
0-9

Kvinnor

Män

Totalt

Andel, %

8

10

18

6

10-19

5

7

12

4

20-29

26

6

32

11

30-39

39

10

49

16

40-49

17

16

33

11

50-59

23

15

38

13

60-69

26

21

47

16

70-79

28

16

44

15

80-89

11

9

20

7

90-99

2

4

6

2

Okänd

1

-

1

Totalt

186

114

300

Urvalet utgjordes av 38 procent män och 62 procent kvinnor, vilket endast marginellt skiljer sig från fördelningen för samtliga skriftliga ärenden under 2013.
Åldersfördelningen i urvalet överensstämde relativt väl med fördelningen för samtliga skriftliga ärenden som inkom under 2013. För gruppen 40-49 år var dock andelen i urvalet något mindre än för samtliga skriftliga ärenden. För grupperna 30-39,
60-69 och 70-79 var förhållandet omvänt, andelarna i urvalet var något större än för
samtliga skriftliga ärenden.
Personerna i urvalet avvek således endast i begränsad utsträckning från fördelningen för samtliga skriftliga ärenden som inkom under 2013.

SVARSFREKVENS OCH BORTFALL
Efter att påminnelse sänts till samtliga i urvalet två till tre veckor efter att de mottagit enkäten uppgick svarsfrekvensen till 69 procent, vilket är 10 procentenheter mer
än vid de två senaste undersökningarna.
Enkäten har besvarats av 141 kvinnor och 64 män. I tre fall har frågan rörande kön
inte besvarats. Svar inkom således från 76 procent av kvinnorna och 56 procent av
männen. Vid föregående undersökningstillfälle inkom svar från 67 procent av kvinnorna och 45 procent av männen.
Bortfallet var störst i de två yngsta grupperna och minst i 50-59 och 60-69 år. Av 30
enkäter avseende de två yngsta grupperna besvarades sex. Här uppgick bortfallet till
78 procent i gruppen 0-9 år och 83 procent i gruppen 10-19 år. I grupperna 50-59
respektive 60-69 år uteblev svar från 11 procent vardera.
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RESULTAT
Frågor med fasta svarsalternativ
Fråga 1: Hur lätt var det att finna information om patientnämnden när du inledningsvis ville ta kontakt? (%)
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86 procent ansåg att det var mycket eller ganska lätt (45 respektive 41 procent) att
finna information om nämnden. 7 procent ansåg att det var ganska svårt och 3 procent att det var mycket svårt, medan 4 procent inte hade någon uppfattning.
Målet att minst 80 procent av dem som söker kontakt med förvaltningen ska anse
att informationen var lätt att finna uppnåddes därmed.
Männen hade haft något lättare än kvinnorna att finna information, 89 procent av
männen och 87 procent av kvinnorna ansåg att det var mycket eller ganska lätt.
Vid undersökningen 2011 ansåg 91 procent att det var mycket eller ganska lätt att
finna information.

”Önskar att vårdpersonalen var bättre informerad om att
hänvisa till er.”

”Patientnämnden borde ha mer och lättillgängligare information som ska vara synlig på vårdcentralerna och i tidningen
Vårdguiden”.
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Fråga 2: Varifrån fick du information om patientnämnden? (%)
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Den vanligaste informationskällan utgjordes som tidigare av internet. Andelen som
fått information den vägen ökade markant jämfört med föregående undersökning,
från 22 till 35 procent. Även andelen som fått informationen av vårdpersonal ökade
något. För övriga informationsvägar, med undantag av telefonkatalogen, minskade
andelarna.
I några fall angavs fler än ett alternativ. Totalt angav 208 personer 224 svar, vilka
alla ingår i redovisningen ovan.
Män och kvinnor hämtade information om patientnämnden från delvis olika källor.
Skillnaderna framgår av diagrammet nedan.
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För både kvinnor och män var internet den vanligaste informationskällan, 37 procent av kvinnorna och 32 procent av männen fann informationen här. För män var
andelen som fick information genom vårdpersonal 50 procent större än för kvinnor,
29 respektive 19 procent.
Jämfört med föregående undersökning ökade andelen kvinnor som fick information
via internet och andelen män som fick information av vårdpersonal.

7
Fråga 3: Hur lätt var det att få vägledning av den skriftliga informationen om
patientnämnden? (%)
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Av de 180 personer som läst skriftlig information om nämnden ansåg 86 procent att
det var mycket eller ganska lätt (38 respektive 48 procent) att få vägledning av
denna. 8 procent ansåg att det var ganska svårt och 2 procent att det var mycket
svårt, medan 4 procent inte hade någon uppfattning.
Målet att minst 80 procent av dem som läst skriftlig information ska anse att den är
lätt att förstå uppnåddes därmed.
Kvinnorna var marginellt mer nöjda än männen, 88 procent av kvinnorna och 86
procent av männen ansåg att det var mycket eller ganska lätt att få vägledning av
den skriftliga informationen.
Vid undersökningen 2011 ansåg 87 procent av samtliga som läst skriftlig information att det var mycket eller ganska lätt att få vägledning av denna.

”Tydligare instruktioner om vad som ska skrivas i anmälan, så
att man inte skriver för mycket eller för litet.”

”Är särskilt nöjd med all den skriftliga, tydliga informationen.
Jag blev både uppringd och fick skriftlig information.”
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Fråga 4: Hur lätt var det att få kontakt per telefon med någon på patientnämnden?
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Av de 185 personer som ringt till förvaltningen ansåg 93 procent att det var mycket
eller ganska lätt (58 respektive 35 procent) att få kontakt på telefon. 3 procent ansåg
att det var ganska svårt och 4 procent att det var mycket svårt, medan 1 procent inte
hade någon uppfattning.
Målet att minst 90 procent av dem som kontaktar nämnden per telefon ska vara
nöjda med telefontillgängligheten uppnåddes därmed.
Kvinnorna var något mer nöjda med telefontillgängligheten än männen, 95 procent
av kvinnorna och 92 procent av männen tyckte det var mycket eller ganska lätt att få
kontakt.
Vid undersökningen 2011 ansåg 85 procent av dem som ringt till förvaltningen att
det var mycket eller ganska lätt att få kontakt per telefon.

”Kändes långt bort innan jag fick första kontakten.”

”Jag fick direkt tala med rätt person som bad mig skicka in en
redogörelse.”
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Fråga 5: Hur nöjd är du med den muntliga information du fick inledningsvis på
patientnämnden om vad nämnden kan hjälpa till med? (%)
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86 procent ansåg att de var mycket eller ganska nöjda (59 respektive 27 procent)
med den inledande informationen. 4 procent vardera var ganska eller mycket missnöjda, medan 5 procent inte hade någon uppfattning.
Målet att minst 90 procent ska vara nöjda med den inledande informationen om vad
nämnden kan hjälpa till med uppnåddes därmed inte.
Kvinnorna var något mer nöjda än männen, 88 procent av kvinnorna och 83 procent
av männen var mycket eller ganska nöjda med den inledande informationen.
Av svaren framgår inte om man är missnöjd med hur informationen givits, eller inte
givits, eller om det är innehållet i densamma man har synpunkter på. I det senare
fallet kan resultatet sannolikt kopplas till oklarhet rörande nämndens uppdrag, befogenhet och ställning.
Målet uppnåddes vid undersökningen 2011, då 92 procent ansåg att de var mycket
eller ganska nöjda. Vid tidigare undersökningar har målet inte uppnåtts.

”Min handläggare ringde snabbt upp och gav mig klar och tydlig information.”

”Skulle önska lite mer information om hur patientnämnden kan
använda min information och vad det innebär om man går vidare med sin anmälan.”
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Fråga 6: Hur nöjd är du med bemötandet från nämndens personal? (%)
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93 procent var mycket eller ganska nöjda med bemötandet (74 respektive 19 procent). 1 procent var ganska missnöjd och 3 procent mycket missnöjda, medan 3 procent inte hade någon uppfattning.
Målet att minst 90 procent av dem som har kontakt med nämnden ska vara nöjda
med bemötande från nämndens personal uppnåddes därmed.
Kvinnorna var marginellt mer nöjda än männen, 94 procent av kvinnorna och 92
procent av männen var mycket eller ganska nöjda.
Jämfört med undersökningen 2011 sågs endast marginella skillnader.

”Min handläggare hade ett korrekt och professionellt bemötande.”

”Jättebra bemötande, jag kände mig sedd.”
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Fråga 7: Hur nöjd är du på det hela taget med patientnämndens handläggning av
ditt ärende? (%)
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82 procent var mycket eller ganska nöjda (59 respektive 23 procent). 8 procent vardera var ganska respektive mycket missnöjda. 1 procent hade ingen uppfattning.
Målet att minst 80 procent ska vara nöjda med handläggningen uppnåddes därmed.
Kvinnorna var något mer nöjda med handläggningen än männen, 84 procent av
kvinnorna och 81 procent av männen var mycket eller ganska nöjda.
Vid undersökningen 2011 uppgav 84 procent att de var mycket eller ganska nöjda
med nämndens handläggning.

”Snabb handläggning från patientnämndens sida. Trevliga telefonsamtal, uppmuntran och empatisk feed back.”

”Fem veckors väntetid innan man får svar känns som i längsta
laget. Kanske finns det anledningar till det, vad vetjag.”
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Fråga 8: Hur nöjd är du med innehållet i yttranden från vården? (%)
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36 procent var mycket eller ganska nöjda med yttranden från vården (10 respektive
26 procent). 26 procent var ganska missnöjda och 32 procent mycket missnöjda. 6
procent hade ingen uppfattning.
Männen var mer nöjda än kvinnorna, 39 procent av männen och 34 procent av
kvinnorna var mycket eller ganska nöjda.
Då patientnämnden inte i någon större utsträckning kan påverka innehållet och utformningen av yttranden från vårdgivare har nämnden inget mål för detta. Nämnden har dock en broschyr, ”Bra att veta när du skriver yttrande till patientnämnden”,
som bifogas samtliga skrivelser till vården med begäran om yttrande. Därutöver förtydligas vid behov förvaltningens missivskrivelser till vården när yttrande begärs, så
att det tydligt ska framgå vad anmälaren vill ha svar på eller kommentarer till. Frågan om innehåll i yttranden tas också upp vid andra tillfällen, till exempel vid möten
med verksamhetschefer.
Vid undersökningstillfället 2011 uppgav 44 procent att de var mycket eller ganska
nöjda med yttrandena från vården. 18 procent var ganska missnöjda och 34 procent
mycket missnöjda. Andelen som var mycket eller ganska nöjd med vårdens yttranden har således minskat från 44 till 36 procent.

”Jag är nöjd med svaret jag fick från vården efter att jag
klagade.”

”Yttrandet var i vissa stycken svårt att förstå. Det fanns
felaktigheter i texten. Hade velat ha en ursäkt.”
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Fråga 9: Patientnämnden ska värna om patienters rättigheter men samtidigt vara

fristående och opartisk. Hur upplevde du din handläggare?
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22%

Varannan svarande upplevde handläggaren som opartisk. Då denna fråga inte ställts
i tidigare undersökningar kan jämförelser inte göras. Förvaltningen har inget mål för
detta.
53 procent av männen och 50 procent av kvinnorna upplevde handläggaren som
opartisk.
Upplevelsen av handläggarens partiskhet kunde kopplas till huruvida anmälaren var
nöjd med förvaltningens handläggning av ärendet respektive yttranden från vården.
För dem som var nöjda med detta var andelarna som upplevde handläggaren som
opartisk större. För dem som var missnöjda med handläggning och yttrande var andelarna som upplevde att handläggaren var partisk till förmån för vården större.
Skillnaden framkom tydligast för dem som var missnöjda med handläggningen som
helhet, vilket nedanstående två diagram visar.
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Frågor med öppna svarsalternativ
Telefontillgänglighet
I anknytning till frågan om telefontillgängligheten, som hade fasta svarsalternativ,
fanns möjlighet att fritt besvara frågorna ”Är det något du är särskilt nöjd med när
det gäller telefontillgängligheten?” och ”Om du är missnöjd med telefontillgängligheten – vad beror det på?”
Bland dem som var nöjda med telefontillgängligheten lämnade 99 personer (71
kvinnor och 28 män) en kommentar kring vad de var särskilt nöjda med. Av dessa
svar framgick att man snabbt fått svar när man ringt och att man snabbt blivit uppringd när det efterfrågats. Många berömde bemötandet och informationen de fått
under telefonsamtalen.
Bland dem som svarade att de var missnöjda med telefontillgängligheten, motiverade 15 personer (7 kvinnor och 8 män) sina svar. De angav att det varit svårt att nå
fram, komma i kontakt med rätt person eller att det dröjt innan man blivit uppringd.

Är det något du är särskilt nöjd med?
Frågan om det är något man är särskilt nöjd med besvarades av 101 personer (70
kvinnor och 31 män). Många var nöjda med bemötandet, tillgängligheten och engagemanget i handläggningen. Flera uppskattade att de blivit lyssnade till, att deras
problem hade tagits på allvar och att de hade fått tydlig information. I flera fall har
namngivna handläggare fått beröm.

Är det något du tycker kan förbättras?
Frågan om man tycker att något kan förbättras besvarades av 88 personer (57 kvinnor och 31 män). Många framför besvikelse och missnöje med vården och vad de råkat ut för. Flera var mycket missnöjda med innehållet i det yttrande de fått från vården. Återkommande var också uppfattningen att patientnämnden borde ha större
befogenheter och möjlighet att kräva åtgärder från vården. Patientnämnden upplevdes av flera av de svarande som ”tandlös”. Några framförde att patientnämnden
borde göras mer känd bland vårdpersonal och allmänhet. Några tyckte att handläggningen tog för lång tid och var missnöjda med att yttrandet från vården dröjt.

SLUTSATSER
Denna studie visar över lag mycket positiva resultat. Samtliga uppsatta kvalitetsmål
avseende nämndens patientärenden har uppnåtts, förutom att 85 procent, mot målets 90, var nöjda med den inledande informationen om vad nämnden kan hjälpa till
med.
Andelarna som var mycket eller ganska nöjda med information, telefontillgänglighet
etc vid detta och de två föregående undersökningstillfällena framgår av nedanstående diagram.
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Sammanfattningsvis kan sägas att nöjdheten generellt ligger på en hög nivå och har
varierat något under åren. Jämfört med föregående undersökning har nöjdheten
med yttranden från vården som tidigare var dålig minskat ytterligare. Här är det
långt till en acceptabel nivå.
Jämfört med undersökningstillfället 2011 sågs således förbättringar för ett mål:
•

Andelen som var mycket eller ganska nöjd med förvaltningens telefontillgänglighet ökade från 85 till 93 procent.

Följande fyra mål har uppnåtts, dock har resultatet försämrats något jämfört med
föregående undersökning:
•

Andelen som ansåg att det var mycket eller ganska lätt att finna information
om patientnämnden minskade från 91 till 86 procent.

•

Andelen som ansåg att det var mycket eller ganska lätt att få vägledning av
den skriftliga informationen om patientnämnden minskade från 87 till 86
procent.

•

Andelen som var mycket eller ganska nöjd med bemötandet från nämndens
personal minskade från 94 till 93 procent.

•

Andelen som var mycket eller ganska nöjd med nämndens handläggning
minskade från 84 till 82 procent.

Ingen större skillnad kunde ses för mäns respektive kvinnors totala nöjdhet. Kvinnorna var marginellt mer nöjda än männen. Andelarna kvinnor som var mycket eller
ganska nöjda översteg männens för alla frågor med undantag av hur lätt man tyckte
det var att finna information och nöjdheten med yttranden från vården. Skillnaden
mellan könen var störst när det gällde nöjdheten med yttranden från vården. Här
översteg männens andel kvinnornas med 6 procentenheter.

FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER
Fråga 5: Hur nöjd är du med den muntliga information du fick inledningsvis på
patientnämnden om vad nämnden kan hjälpa till med?
86 procent var mycket eller ganska nöjda med den inledande informationen, vilket
innebär att målet inte uppnåddes. Målet uppnåddes vid undersökningen 2011, då 95
procent ansåg att de var mycket eller ganska nöjda. Vid tidigare undersökningar har
målet inte uppnåtts. Som nämnts tidigare ger svaren ingen information om huruvida
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man är missnöjd med hur informationen givits, eller inte givits, eller om det är innehållet i densamma man har synpunkter på. I det senare fallet kan resultatet sannolikt kopplas till oklarhet rörande nämndens uppdrag, befogenhet och ställning.
Förvaltningen har under de senaste åren lagt särskilt stor vikt vid den inledande informationen och sett över, förtydligat och aktualiserat rutiner rörande detta med
samtlig personal. Då förvaltningen finner det allvarligt att målet inte uppnåtts
kommer eventuellt ytterligare åtgärder att övervägas.
Fråga 8: Hur nöjd är du med innehållet i yttranden från vården?
Andelen som var missnöjd med yttrande från vården var stor och ökade från 52 till
58 procent. Då nämnden inte i någon större utsträckning kan påverka innehållet och
utformningen av yttranden från vårdgivare har nämnden inget mål för detta. Av
denna och tidigare undersökningar har framkommit att många är missnöjda med
yttranden, vilket också avspeglas i de öppna kommentarerna om vad som kan förbättras.
Orsakerna till missnöje med yttranden från vården kan vara fler. Ofta anser anmälaren att problemet inte tagits på allvar. Man har inte fått svar på sina frågor eller en
förklaring till det som hänt. Det man uppfattar som bortförklaringar, förnekanden
eller brist på empati och förståelse kan medföra ytterligare korrespondens från patientens sida.
Avsaknad av åtgärder i vården för att förhindra upprepning var vanligt. Många patienter kontaktade nämnden av just det skälet, det är därför angeläget att det av yttrandet framgår om rutiner har ändrats eller kommer att ses över.
Nämnden har en skriftlig information till vårdgivare med råd om hur svar till nämnden kan utformas som bifogas samtliga skrivelser med begäran om yttrande. Dessa
skrivelser kan vid behov kan förtydligas rörande vad anmälaren vill ha svar på eller
kommentarer till. Därutöver tas frågan regelmässigt upp vid möten med verksamhetschefer. På sikt kan detta förhoppningsvis leda till en fortsatt förbättring.

Lillemor Humlekil och Karin Melin Norlander har ansvarat för genomförandet av
studien, sammanställning av resultat samt dokumentation. Studien har genomförts
enligt samma metod som vid tidigare undersökningstillfällen.

Bilaga S

Vad tycker vårdgivarna
om
patientnämnden?

Enkät våren 2014

FÖRORD
Föreliggande rapport visar att man från vårdens sida är nöjd med patientnämndens
verksamhet. Huvuddelen av de svarande anser att kommunikationen mellan patientnämndens förvaltning och vården fungerar bra. Det har också framkommit att
man anser att patientnämndens verksamhet är av mycket stor betydelse för patienterna och även för vårdens arbete med patientsäkerhet och kvalitet.
Patientnämndens förvaltning arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i sitt arbete. Såväl spontana kommentarer som det stora antalet svar på enkätens öppna
frågor har tydliggjort ytterligare förbättringsområden och inspirerat till fortsatt arbete. Detta beskrivs närmare i avsnittet Förbättringsområden längre fram i rapporten.

Lillemor Humlekil

Karin Melin Norlander

Controller

Handläggare
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INLEDNING
Till patientnämndens förvaltning kan patienter och anhöriga kostnadsfritt vända sig
när det uppstått problem i kontakterna med i stort sett all offentligt finansierad
hälso- och sjukvård, såväl landstings- som kommunalt och privat driven, samt folktandvården, övrig landstingsfinansierad tandvård, Distriktstandvården AB, Aqua
Dental AB och privata tandhygienister i Stockholms län. Detta medför att förvaltningen får en samlad bild av huvuddelen av den vård som bedrivs i länet.
Patientnämnden är opartisk och fristående från vården och ska utifrån inkomna
synpunkter och klagomål
-

hjälpa patienter och anhöriga att få den information de behöver för att kunna ta
tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården

-

främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal

-

hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet

-

rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare
och vårdenheter och därmed bidra till kvalitetsutvecklingen i vården.

Förvaltningen har under de senaste åren hanterat drygt 5 000 ärenden årligen.
Dessa kan inkomma i form av skrivelser, telefonsamtal eller e-postbrev samt vid
personliga besök. Vanligen utreds skriftliga ärenden genom att nämndens förvaltning, efter samtycke från anmälaren, begär yttrande från aktuell enhet i vården genom dess ledning. Yttrandet översänds till anmälaren som i många fall är nöjd med
svaret alternativt inte vill driva ärendet vidare, varvid det avslutas. I de fall anmälaren inte är nöjd finns möjlighet att inkomma med genmäle, varvid kompletterande
yttrande kan begäras från vården.
Nämnden har en kvalitetspolicy som fastställdes 2012 samt mål och handlingsplan
för förvaltningens kvalitetsarbete som revideras vart tredje år. Den nuvarande avser
åren 2014-2016. Här framgår även strategi för att nå angivna mål och uppföljning av
desamma. De mål som avser handläggning av patientärenden följs årligen upp på
flera sätt, till exempel genom uppföljning av handläggningsrutiner och telefontillgänglighet. Minst vart tredje år genomförs därutöver en enkät riktad till personer
som skriftligen anmält sitt ärende till nämnden.
I samband med att patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari
2011 ändrades även lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. I lagens
andra paragraf anges att nämnderna utifrån synpunkter och klagomål ska stödja och
hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården.
Förvaltningen är neutral och tar inte ställning till vad som är ”rätt”, varken när det
gäller anmälarnas uppfattning som framkommer i deras skrivelser och vid telefonkontakter eller vårdens svar som framkommer i yttranden i samband med ärendenas utredning.
För att få kunskap om hur det hittillsvarande arbete gentemot vårdgivare uppfattats
samt även för att få ytterligare information om hur förvaltningen framdeles kan bidra till hög patientsäkerhet och kvalitet i vården genomfördes en enkätundersökning
under 2011. Denna har upprepats under våren 2014 med i princip samma metod och
frågor.
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METOD OCH URVAL
Enkäten, som skickades ut med en missivskrivelse, innehöll elva frågor med fasta
svarsalternativ och tre öppna frågor.
Urvalet utgjordes av de verksamheter som under 2013 hade två eller flera skriftliga
ärenden hos förvaltningen, sammanlagt 310 mottagningar/enheter fördelade på nio
vårdtyper. Enkäter adresserades, beroende på verksamhetens organisation, till verksamhetschef, klinikchef, enhetschef eller chefläkare i aktuella verksamheter samt till
medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommuner och stadsdelar.
De svarande var anonyma, även för dem som arbetade med enkäten. Därför sändes
en påminnelse till samtliga i urvalet två till tre veckor efter att de mottagit den första
enkäten.

SVARSFREKVENS OCH BORTFALL
Svarsfrekvensen uppgick till totalt 76 procent, vilket var något mindre än vid föregående undersökningstillfälle. Den varierade mellan 66 och 140 procent för de olika
vårdtyperna. I ett fall översteg svarsfrekvensen 100 procent. Geriatriska verksamheter mottog fem enkäter och returnerade sju. Detta kan tolkas på två sätt; några
personer har besvarat enkäten både vid det första utskicket och vid påminnelsen, alternativt har man ansett att flera personer än enkäten sändes till bör besvara den.
Då det, till exempel genom att jämföra svaren i de inkomna enkäterna, inte varit
möjligt att avgöra om samma person besvarat enkäten två gånger ingår samtliga inkomna enkäten i redovisningen nedan.
Tabellen nedan visar antal utskickade enkäter och svarsfrekvens fördelat på vårdtyper.
Mottagare av enkät
Antal skickade enkäter

Antal besvarade enkäter

Andel besvarade enkäter, %

Primärvård

103

79

77

Akutsjukhus

79

52

66

Psykiatrisk vård

49

36

73

Specialistvård *

46

31

67

Tandvård

Vårdtyp

13

13

100

Övrig vård **

9

8

89

Geriatrisk vård

5

7

140

Kommunal vård

4

4

100

Habilitering

2

2

100

Ej angivet
Totalt

3
310

235

76

* utanför akutsjukhus
** ambulansverksamheter, privata laboratorier, SOS alarm, Vårdguiden m fl
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RESULTAT
Inledningsvis redovisas svaren från samtliga svarande. Därefter följer svaren för
vårdtyperna primärvård, akutsjukhus respektive psykiatri. För övriga vårdtyper är
svaren för få för att en särredovisning skulle vara meningsfull. Redovisningen av de
öppna frågorna avser samtliga svarande.
Ett fåtal personer har avstått från att besvara ett fåtal frågor. Redovisningen nedan
avser endast besvarade frågor. Svarsalternativet ”Ingen uppfattning” omfattar således inte obesvarade frågor.

Frågor med givna svarsalternativ
Fråga 1:

Jag som besvarar enkäten är:

Huvuddelen av enkäterna, 77 procent, besvarades av verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef. Enhetschefer besvarade 5 procent av enkäterna, sektionschefer 4 och chefläkare 3. Resterande 11 procent besvarades av personer med andra
befattningar. Bland dessa fanns till exempel klinikchef, VD, patientsäkerhetsansvarig, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun/stadsdel, medicinskt ansvarig läkare/överläkare med flera.

Fråga 2:

Jag som besvarar enkäten arbetar i/vid:
Diagram 1

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Bland de besvarade enkäterna var andelen som avsåg primärvård större och andelen
som avsåg akutsjukhus mindre än bland samtliga skriftliga ärenden under 2013. I
övrigt överstämde fördelningen relativt väl med samtliga skriftliga ärenden under
2013.
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Fråga 3:

Är den information du får när patientnämnden begär ett yttrande
tillräcklig för att du ska kunna besvara och bemöta patientens frågor och synpunkter?

Nästan samtliga svarande, 99 procent, ansåg att informationen alltid eller oftast är
tillräcklig (26 respektive 73 procent). Endast 1 procent ansåg att informationen sällan är tillräcklig, se diagram 2.
Jämfört med föregående undersökning sågs en förskjutning från andelen som ansåg
att informationen alltid är tillräcklig till andelen som ansåg att den oftast är det, se
diagram 3.
Målet att minst 90 procent ska anse att informationen är tillräcklig uppnåddes därmed.
Diagram 2

Diagram 3

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

Alltid
Oftast
Sällan

0%

0%
Alltid/oftast
2011

2011

Sällan

2014

2014

Patientnämnden borde kunna avvisa eller
bromsa vissa klagomål som uppenbart är
skrivna av annan anledning än att förbättra
kvalitet och patientsäkerhet.

Ibland är svarstiden för kort.
Snabbare handläggning skulle leda till
bättre återkoppling och därmed mer påverkan på patientsäkerhetsarbetet.
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Fråga 4:

Patientnämnden ska värna om patienters rättigheter men
samtidigt vara fristående och opartisk. Hur upplever du
handläggarnas agerande?

Majoriteten, 74 procent av de svarande, upplevde handläggarens agerande som
opartiskt medan 12 procent ansåg att handläggaren varit partisk till förmån för patienten. Ingen svarande ansåg att handläggaren varit partisk till förmån för vårdgivaren. 14 procent hade ingen uppfattning i frågan, se diagram 4.
Jämfört med föregående undersökning sågs en liten förskjutning från andelen som
upplevde handläggarens agerande som opartiskt till andelen som ansåg att handläggaren varit partiskt till förmån för patienten.
Målet att minst 80 procent ska uppleva handläggarnas agerande som opartiskt uppnåddes därmed inte.
Diagram 4

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Opartiskt

Partiskt till förmån för
patienten
2011

Ingen uppfattning

2014

Bra att kunna förmedla klagomålet till en
opartisk enhet som patientnämnden, som
beskriver patientens klagomål/bekymmer
till oss. Vi har chans att svara och patienten får ta del av svaret.

Var mer objektiva. I dag tas för stor hänsyn till ena parten och ärendet utfaller
oftast till patientens fördel. Viktigt att
även ta hänsyn till personalens uppgifter.
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Fråga 5:

I vilken utsträckning bedömer du att patientnämnden bidrar
till att lösa problem och reda ut missförstånd mellan patient
och personal i din verksamhet?

61 procent ansåg att patientnämnden i mycket eller ganska stor utsträckning (18 respektive 43 procent) bidrar till att lösa problem och reda ut missförstånd. 24 procent
ansåg att patientnämnden inte bidrar i särskilt stor utsträckning eller inte alls (20
respektive 4 procent). 14 procent hade ingen uppfattning i frågan, se diagram 5.
Jämfört med föregående undersökning minskade andelen som ansåg att patientnämndens ärenden i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till att lösa problem och reda ut missförstånd från 68 till 61 procent, medan mindre ökningar sågs
för övriga svarsalternativ, se diagram 6.
Nämnden har inget mål relaterat till denna fråga.
Diagram 5

Diagram 6

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Mycket/
ganska stor
2011

Mycket stor
Ganska stor
Inte särskilt stor
Inte alls
Ingen uppfattning

2011

Inte särskilt/
inte alls

2014

2014

Har i grunden mycket goda erfarenheter av
samarbetet med patientnämnden. Oftast
när jag tagit direkt kontakt har det lett till
ett bra avslut för alla parter. Ofta handlar
ärendet om att patienten känt sig kränkt
eller fått dålig information.

Erbjud er i större utsträckning att sitta
med som opartisk instans i de samtal vi
erbjuder familjerna vid klagomål. Annars
ett viktigt arbete.
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Fråga 6:

Hur användbar är patientnämndens avslutsskrivelse i enskilda ärenden i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?

I samband med att ett ärende där yttrande begärts från vården avslutas skickas en
särskild skrivelse till den aktuella verksamheten. Om anmälarens uppfattning om
hur vården hanterat problemet är känd för förvaltningen redovisas denna i skrivelsen.
63 procent ansåg att avslutsskrivelserna är mycket eller ganska användbara (19 respektive 44 procent) i verksamhetens patientsäkerhets- och kvalitetsarbete. 29 procent ansåg att skrivelserna inte är särskilt eller inte alls användbara (24 respektive 5
procent). 9 procent hade ingen uppfattning i frågan, se diagram 7.
Jämfört med föregående undersökning ansåg en något mindre andel att avslutsskrivelserna är mycket eller ganska användbara. I övrigt var skillnaderna mellan svaren i
de två undersökningarna relativt små, se diagram 8.
Nämnden har inget mål relaterat till denna fråga.
Diagram 7

Diagram 8
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80%
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60%
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20%
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Inte särskilt
Inte alls
Ingen uppfattning

0%
Mycket/
ganska
2011

Inte särskilt/
inte alls

2011

2014

2014

Återkoppla om patienten fått en ökad förståelse för det som eventuellt har gått
snett och som orsakat anmälan.

Ibland hör man inget, ärendet avslutas utan att man vet vad som hänt.
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Fråga 7:

Varje månad och år skickas rapporter över föregående månads respektive års ärenden till i stort sett samtliga verksamhetschefer. Hur användbara tycker du dessa rapporter
är i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?

Rapporterna, som sammanställs och skickas helt automatiskt, innehåller såväl statistik som sammanfattning av varje enskilt ärende.
59 procent ansåg att rapporterna är mycket eller ganska användbara (23 respektive
36 procent) i verksamhetens patientsäkerhets- och kvalitetsarbete. 19 procent ansåg
att de inte är särskilt eller inte alls användbara (17 respektive 2 procent). 3 procent
hade ingen uppfattning i frågan, se diagram 9.
18 procent (42 svarande) hade inte sett rapporterna. Detta svarsalternativ fanns inte
med vid föregående undersökning. Sannolikt kan detta svar tillsammans med alternativet ingen uppfattning jämföras med dem som vid föregående undersökning svarade ingen uppfattning. Dessa andelar blir då 24 procent 2011 och 21 procent 2014.
Andelen som ansåg att rapporterna är mycket eller ganska användbara ökade något
jämfört med föregående undersökning. Bland dessa sågs 2014 en förskjutning mot
andelen som ansåg att rapporterna är mycket användbara, se diagram 10.
Nämnden har inget mål relaterat till denna fråga.
Diagram 9

Diagram 10
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0%
Mycket/
ganska
2011

Inte särskilt
Inte alls
Ingen uppfattning
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0%

Inte särskilt/
inte alls
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2014

2014
Det är önskvärt om rapporten var relaterad
till det patientunderlag kliniken har. Nu kan
ett högt ärendetal sticka ut men relaterat
till patienter så kan det i stället vara ett
lågt antal ärenden.

Lägg ut informationen på hemsidan för allas
kännedom.
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Fråga 8:

Hur användbar är patientnämndens övergripande årsrapport i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?

57 procent ansåg att årsrapporten är mycket eller ganska användbar (19 respektive
38 procent) i verksamhetens patientsäkerhets- och kvalitetsarbete. 22 procent ansåg
att den inte är särskilt eller inte alls användbar (16 respektive 6 procent). 20 procent
hade ingen uppfattning i frågan, se diagram 11.
Jämfört med föregående undersökning ansåg en större andel att årsrapporten är användbar i arbetet. Andelen som svarade mycket användbar ökade från 13 till 19 procent, medan andelen som svarade ganska användbar var densamma, 38 procent, se
diagram 12.
Nämnden har inget mål relaterat till denna fråga.
Diagram 12

Diagram 11
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Inte särskilt/
inte alls

2014

2014

Belys återkommande gemensamma vårdproblem. Avidentifiera och återför berättelser till alla vårdgivare.

Sammanställ bra exempel, så att vi kan lära
oss av varandras misstag.
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Fråga 9:

I vilken omfattning bedömer du att patientärenden som avser din verksamhet påverkar arbetsplatsens arbetssätt/rutiner?

59 procent ansåg att patientärenden påverkar arbetssätt/rutiner i mycket eller
ganska stor (13 respektive 46 procent) omfattning. 38 procent ansåg att ärendena
inte påverkar i särskilt stor utsträckning eller inte alls (35 respektive 3 procent). 3
procent hade ingen uppfattning i frågan, se diagram 13.
Jämfört med föregående undersökning minskade andelen som ansåg att ärendena
påverkar i mycket eller ganska stor utsträckning. Andelen som svarade mycket stor
utsträckning var densamma. Hela minskningen avsåg dem som svarade ganska stor
utsträckning, från 52 till 46 procent, se diagram 14.
Nämnden har inget mål relaterat till denna fråga.
Diagram 14

Diagram 13
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Inte särskilt stor
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Ingen uppfattning
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Mycket/
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ganska stor stor/ inte alls
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Ganska stor

2014

2014
Patienten är oftast nöjd med svaret från
patientnämnden, då de oftast/alltid får
skriftliga svar. De kan utläsa svaret från
oss. Ibland resulterar det i att en ny rutin
verkställs, patienten får då också reda på
det.

Om det var möjligt skulle det vara bra att
se sammanställningar över många verksamheter på typnivå av ärenden. Vi får så enstaka att det är svårt att avgöra var det är
viktigast att sätta in särskilda insatser.
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Fråga 10 A:

Hur viktig bedömer du att patientnämndsverksamheten
är för dig och din verksamhet?

83 procent ansåg att patientnämndsverksamheten är mycket eller ganska viktig (42
respektive 41 procent). 15 procent ansåg att den inte är särskilt viktig eller inte viktig
alls (12 respektive 3 procent). 2 procent hade ingen uppfattning i frågan, se diagram
15.
Jämfört med föregående undersökning sågs en liten minskning av andelen som ansåg att patientnämndsverksamheten är mycket eller ganska viktig för vården. Andelen som svarade mycket viktig minskade från 47 till 42 procent medan andelen som
svarade ganska viktig ökade från 39 till 41 procent. Även övriga svarsalternativ
ökade något, se diagram 16.
Målet att minst 80 procent ska anse att nämndens verksamhet är viktig för vården
uppnåddes därmed.
Diagram 16

Diagram 15

100%

100%

80%

80%
Mycket viktig

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Mycket/
ganska
2011

Ganska viktig
Inte särskilt viktig
Inte alls viktig
Ingen uppfattning

2011

Inte särskilt/
inte alls

2014

2014

Jag tycker det är en viktig funktion och det
är förstås också viktigt att vi får snabb återkoppling. Det underlättar patientsäkerhetsarbetet och hantering av klagomål även om vi
hanterar majoriteten själva.

För mig känns ni ganska anonyma. Ett möte
där ni presenterar er skulle nog förbättra
både relationen och kunskapen.
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Fråga 10 B:

Hur viktig bedömer du att patientnämndsverksamheten
är för era patienter?

93 procent ansåg att patientnämndsverksamheten är mycket eller ganska viktig (61
respektive 32 procent) för patienterna. 4 procent ansåg att den inte är särskilt viktig,
ingen svarade inte alls viktig. 3 procent hade ingen uppfattning i frågan, se diagram
17.
Jämfört med föregående undersökning sågs en minskning för dem som svarade
mycket eller ganska viktigt, från 96 till 93 procent. Här sågs en förskjutning från
dem som svarade mycket viktig till ganska viktig, se diagram 18.
Målet att minst 80 procent ska anse att nämndens verksamhet är viktig för patienterna uppnåddes därmed.
Diagram 18

Diagram 17
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Patientnämnden gör stor nytta som en instans dit patienter kan vända sig och få
stöd och hjälp.

15

2014

Resultat per vårdtyp
Nedan redovisas resultaten för vårdtyperna primärvård, akutsjukhus och psykiatri.
För övriga vårdtyper var det totala antalet svar för litet för att en särredovisning ska
vara relevant.
Fråga 3:

Är den information du får när patientnämnden begär ett yttrande tillräcklig för att du ska kunna besvara och bemöta
patientens frågor och synpunkter?

Bland samtliga svarande ansåg 99 procent att informationen alltid eller oftast är
tillräcklig.

Diagram 19

100%
80%

Andelarna i primärvård, vid
akutsjukhus och i psykiatrisk
vård som ansåg att informationen alltid eller oftast är
tillräcklig överensstämde väl
med samtliga svarande och
varierade mellan 94 och 100
procent.

60%
40%
20%
0%

Svarande vid akutsjukhus var
något mindre nöjda med informationen än övriga.
Alltid/oftast

Fråga 4:

Sällan

Patientnämnden ska värna om patienters rättigheter men
samtidigt vara fristående och opartisk. Hur upplever du
handläggarnas agerande?

Bland samtliga svarande ansåg 74 procent handläggarnas
agerande som opartiskt.

Diagram 20

100%
80%

Här sågs endast marginella
skillnader mellan vårdtyperna. Andelarna som upplevde
handläggarnas agerande som
opartiskt varierade mellan 71
och 73 procent.

60%
40%
20%
0%

Opartiskt
Partiskt till förmån för patienten
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Ingen uppfattning

Fråga 5:

I vilken utsträckning bedömer du att patientnämnden bidrar
till att lösa problem och reda ut missförstånd mellan patient
och personal i din verksamhet?

Bland samtliga svarande ansåg 61 procent att patientnämnden i mycket eller
ganska stor utsträckning bidrar till att lösa problem och
reda ut missförstånd.
Andelen var störst i psykiatrin, 66 procent. För primärvård och akutsjukhus uppgick andelarna till 61 respektive 62 procent.

Diagram 21
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80%
60%
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0%

Den största andelen som ansåg att patientnämnden inte
bidrar till att lösa problem
fanns vid akutsjukhusen, där
den uppgick till 33 procent.

Fråga 6:

Mycket/ ganska stor

Inte särskilt/ inte alls

Hur användbar är patientnämndens avslutsskrivelse i enskilda ärenden i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?

Bland samtliga svarande ansåg 63 procent att avslutsskrivelserna är mycket eller
ganska användbara i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Diagram 22

100%
80%
60%

Dessa andelar var minst för
akutsjukhus och psykiatri där
det uppgick till 53 respektive
56 procent.

40%
20%
0%

Mycket/ ganska

17

Inte särskilt/ inte alls

Fråga 7:

Varje månad och år skickas rapporter över föregående månads respektive års ärenden till i stort sett samtliga verksamhetschefer. Hur användbara tycker du dessa rapporter
är i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?

18 procent av samtliga svarande hade inte tagit del av
rapporterna. Bland dem som
sett rapporterna ansåg 72
procent att de är användbara
i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Diagram 23
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80%
60%

Mest nöjd med rapporterna
var man i primärvården, där
ansåg 74 procent att de är
mycket eller ganska användbara. Något mindre nöjd var
man vid akutsjukhus och
psykiatri, där 67 respektive
65 procent ansåg att de är
användbara i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Fråga 8:
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Hur användbar är patientnämndens övergripande årsrapport i ert patientsäkerhets- och kvalitetsarbete?

Bland samtliga svarande ansåg 57 procent att årsrapporten är mycket eller ganska
användbar i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

Diagram 24
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Andelarna varierade mellan
vårdtyperna och var störst för
psykiatrin, där den uppgick
till 72 procent och minst för
akutsjukhusen, där den uppgick till 43 procent.
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40%
20%
0%

Mycket/ ganska
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Inte särskilt/ inte alls

Fråga 9:

I vilken omfattning bedömer du att patientärenden som avser din verksamhet påverkar arbetsplatsens arbetssätt/rutiner?

Bland samtliga svarande ansåg 59 procent att patientärenden i mycket eller ganska
stor utsträckning påverkar
arbetsplatsens arbetssätt/rutiner.

Diagram 25

100%
80%
60%

Denna andel var störst för
primärvård, där den uppgick
till 61 procent.

40%
20%

Andelen var minst vid akutsjukhus, där 54 procent ansåg att patientärenden påverkar arbetssätt/rutiner.

0%

Mycket/ ganska stor

Fråga 10 A:

Inte särskilt stor/ inte alls

Hur viktig bedömer du att patientnämndsverksamheten
är för dig och din verksamhet?

Bland samtliga svarande ansåg 83 procent att patientnämndsverksamheten är
mycket eller ganska viktig.

Diagram 26
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I primärvård och vid akutsjukhus ansåg 79 respektive
83 procent att patientnämndsverksamheten är viktig. Andelen var störst i psykiatrisk vård, där den uppgick till 89 procent.
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Mycket/ ganska viktig
Inte särskilt/ inte alls viktig
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Fråga 10 B:

Hur viktig bedömer du att patientnämndsverksamheten
är för era patienter?

Bland samtliga svarande ansåg 93 procent att patientnämndsverksamheten är
mycket eller ganska viktig.

Diagram 27

100%
80%

Andelarna i primärvård, vidakutsjukhus och i psykiatrisk
vård som ansåg att verksamheten är mycket eller ganska
viktig för patienterna överensstämde väl med samtliga
svarande och uppgick till 9193 procent.

60%
40%
20%
0%

Mycket/ ganska viktig
Inte särskilt/ inte alls viktig

Frågor med öppna svarsalternativ
Tre frågor hade öppna svarsalternativ och erbjöd möjlighet att framföra synpunkter
gällande
 hur patientnämndens erfarenheter kan bli mer användbara i patientsäkerhetsoch kvalitetsarbetet
 hur patientnämndens återrapportering till vårdgivare kan förbättras
 förbättringar i övrigt.

Har du förslag till hur patientnämndens erfarenheter skulle kunna bli mer användbara i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet?
Frågan besvarades av 47 personer, varav ett trettiotal lämnade förslag på hur patientnämndens erfarenheter skulle kunna bli mer användbara, medan resterande
angav att de var nöjda som det är, lämnade beröm eller framförde allmänna synpunkter.
Flera svarade att patientnämnden borde identifiera och belysa ofta återkommande
problem eller risksituationer och förmedla dessa till vården, bland annat för att man
lättare ska kunna undvika dem och lära sig av varandras misstag.
Några ansåg att patientnämnden borde göra egna analyser och lämna konkreta förslag till vården på hur man kan öka patientsäkerheten och kvaliteten.
Flera efterlyste mer dialog med patientnämnden utöver den rent skriftliga, till exempel genom telefonkontakt, dialogmöten, besök från patientnämnden med presentation av verksamheten eller föreläsningar och utbildningar utifrån erfarenheter från
patientärenden. Någon angav i detta sammanhang att det kunde vara värdefullt att
samla personal från olika delar av vården.
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De flesta svaren rörde förbättringar som förvaltningen själv skulle kunna vidta, men
några svarande beskrev också hur de själva skulle kunna ta tillvara patientnämndens
erfarenheter på ett bättre sätt, till exempel genom att skapa rutiner i sin organisation
för spridning av statistik, skrivelser etc som kommer från patientnämnden och förhindra att informationen stannar på ledningsnivå eller hos enstaka medarbetare.

Har du förslag till hur patientnämndens återrapportering till vårdgivare kan
förbättras?
Frågan besvarades av 49 personer, varav ett trettiotal lämnade förslag på förbättringar. Övriga angav att rapporteringen fungerar bra eller i enstaka fall att de inte
har någon uppfattning.
Förutom att vården blir uppmärksammad på patienters klagomål när förvaltningen
begär yttrande i ärendet, skickas statistik över klagomål samt avidentifierade sammanfattningar av inkomna klagomål till drygt 750 mottagare i vården varje månad
respektive år. Dessa rapporter innehåller även ärenden där yttrande från vården av
olika skäl inte begärts, till exempel i de fall anmälaren nöjt sig med att få klagomålet
registrerat vid ett telefonsamtal.
I några av svaren angavs att det i rapporterna kan vara förvirrande när ett ärende
består av mer än ett klagomål och därmed faller under flera rubriker.
Några önskade en rapportering av de viktigaste frågeställningarna och en redovisning av trender och tendenser snarare än statistik för enskilda enheter. Förslag
framkom om att avidentifiera och återföra patientberättelser till alla vårdgivare gällande problem som identifierats som återkommande.
Några framförde att de ville veta hur deras egen verksamhet ligger till jämfört med
andra och föreslog att ärendena relateras till respektive verksamhets produktion.
Förslag om att ärendebeskrivningar skulle läggas ut på nämndens hemsida framkom.
Önskemål framfördes även om återrapportering i form av dialog med vården och i
möten med exempelvis ledningsgruppen, eller i form av seminarier och workshops.
Några angav att de inte kände till möjligheten att få regelbunden återrapportering.
Önskemål framkom om en påminnelse till vården om möjligheten att prenumerera
på patientnämndens rapporter.

Är det något du tycker att patientnämnden kan förbättra?
Frågan besvarades av 60 personer, varav 48 lämnade förslag på förbättringar. Övriga var nöjda och framförde beröm, bland annat rörande att verksamheten är
välskött och att det är en viktig instans.
Flera ansåg att förvaltningen ska sålla mer bland klagomålen och i vissa fall inte begära yttranden från vården. I en del fall borde förvaltningen självständigt kunna
reda ut missuppfattningar och även avstå från att hantera vad man beskriver som
felaktiga klagomål eller ärenden där patientens krav är orimliga. Några uttryckte att
patienten inte alltid har rätt.
Några hade synpunkter på att de inte ser nämnden som opartisk, utan upplever att
handläggarna tar parti för patienten. Önskemål framfördes om att i större utsträckning ta vårdpersonalens situation i beaktande.
I några svar efterlystes kortare handläggningstider, medan någon efterlyste längre
tid för att besvara ärenden.
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Några påpekade att samma ärende ofta ska processas i flera instanser och i ett par
kommentarer efterlystes samarbete mellan patientnämnden och andra instanser,
såsom Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
I likhet med svar på de föregående två frågorna framfördes önskemål om att patientnämnden borde komma ut till vården och berätta om sin verksamhet.

SLUTSATSER
Denna studie visar överlag positiva resultat som kan sammanfattas enligt nedan:
•

99 procent var nöjda med den information som ges i missivskrivelse vid begäran
om yttrande

•

74 procent uppfattade förvaltningens verksamhet som opartisk

•

61 procent ansåg att förvaltningens verksamhet bidrar till att lösa problem/reda
ut missförstånd i vården

•

63 procent ansåg att förvaltningens avslutsskrivelser är användbara i vårdens
patientsäkerhets- och kvalitetsarbete

•

59 procent ansåg att förvaltningens månads- och årsrapporter rörande den egna
verksamheten är användbara i vårdens patientsäkerhets- och kvalitetsarbete

•

57 procent ansåg att nämndens övergripande årsrapport är användbar i vårdens
patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet

•

59 procent ansåg att patientärendena påverkar arbetssätt/rutiner i vården

•

83 procent ansåg att patientnämndens verksamhet är viktig för vården

•

93 procent ansåg att patientnämndens verksamhet är viktig för patienterna.

I tre fall har resultatet förbättrats jämfört med föregående undersökning. Förändringen var störst för fråga 8. Andelen som ansåg att patientnämndens övergripande
årsrapport är mycket eller ganska användbar i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet
ökade från 51 till 57 procent.
I sex fall försämrades resultatet jämfört med föregående undersökning. Förändringen var störst för frågorna 5 och 9. Andelen som ansåg att patientnämnden i mycket
eller ganska stor utsträckning bidrar till att lösa problem och reda ut missförstånd
minskade från 68 till 61 procent. Andelen som ansåg att patientärenden i mycket eller ganska stor omfattning påverkar rutiner/arbetssätt minskade från 65 till 59 procent.
Även om resultatet överlag var positivt finns utrymme för förbättringar av förvaltningens rutiner. Särskilt svaren på de öppna frågorna har stimulerat till ett flertal
förbättringsåtgärder. Dessa redovisas nedan.

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN
Kontakt och information
I flera fall framfördes önskemål om utökad kontakt. Man önskade förvaltningens
deltagande vid möten och arbetsplatsträffar för allmän information om verksamheten samt för återrapportering med fall- och problemdiskussioner.
Förvaltningens utåtriktade verksamhet är omfattande och personalen träffar varje år
ett flertal vårdinrättningar, vid sidan av föreningar, organisationer, politiker och
andra myndigheter. Att informera om verksamheten är en lagstadgad skyldighet.
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Informationen från förvaltningen kan vara av både allmän karaktär och specificerad
kring en viss vårdgren, typ av ärende eller liknande. Förvaltningens personal deltar
gärna vid möten i olika konstellationer för att informera om och diskutera ärenden
ur olika perspektiv. Information om möjligheten att få ett besök från förvaltningen
har gått ut vid ett antal tillfällen, dock med ett mindre gensvar än vad förvaltningen
hoppats.
Att som en del i handläggningen sitta med vid möten mellan vård och anmälare, vilket framförts som ett önskemål i enkäten, är dock inte möjligt av resursskäl.

Ärenden som kan hanteras utan att begära yttrande
Förvaltningen gör alltid en bedömning av om ett inkommet ärende kan hanteras
utan att yttrande begärs från vården. Med anledning av synpunkter som framkommit i enkäten om att vissa yttranden inhämtas från vården ”i onödan”, har förvaltningen anledning att fortsatt diskutera hanteringen av ärenden där till exempel lagar, förordningar och regelverk tydligt anger vad som gäller.

Återrapportering i enskilda ärenden
I några av kommentarerna framkom önskemål om snabb återkoppling från förvaltningens sida, bland annat för att ärendena ska få mer påverkan på patientsäkerhetsarbetet. Förvaltningen har anledning att fortsatt diskutera detta och sträva efter att
avsluta ärenden så snart det är möjligt.
I det avslutande brevet till vården anges alltid, förutom information om att ärendet
är avslutat, om anmälaren har framfört några slutliga synpunkter, är nöjd med svaret eller kanske inte har hörts av alls efter att ha tagit del av vårdens yttrande. Önskemålen att återkoppla till vården om patienten fått en ökad förståelse för det som
eventuellt blivit fel och som orsakat anmälan är en synpunkt att ta i beaktande i
samband med avslut av ett ärende.

Aggregerad återrapportering
Förvaltningens återrapportering till vården består av
•

löpande rapportering per månad och år

•

rapporter på begäran vid särskilda tillfällen

•

årsrapport med generell redovisning rörande det aktuella året.

I enkäten framkom ett flertal önskemål om att få rapporter där mottagningar jämförs och att få statistik som rör alla klagomål, inte bara den egna mottagningens.
Flera har kommenterat att man vill kunna se hur den egna arbetsplatsen ligger till,
jämföra sig med andra och lära sig av varandras misstag. Man önskar vidare att
återkommande problem som är gemensamma i hela vården återförs till samtliga
vårdgivare. Det föreslås att den jämförande statistiken ska göras offentlig på patientnämndens hemsida.
I några fall framfördes synpunkter på att antalet klagomål borde relateras till vårdproduktionen, vilket förvaltningen inte har möjlighet att göra.
Med anledning av ovanstående tycks det som att man från vården inte är främmande för öppna jämförelser mellan mottagningar vad gäller klagomålsärenden tvärtom. Formerna för återrapportering till vården är därmed ett område för utvärdering och tänkbar förändring.
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KOMMENTARER
Opartiskhet - fråga 4
I nämndens mål- och handlingsplan för 2014-2016 anges att minst 80 procent ska
uppleva handläggarnas agerande som ompartiskt. Detta mål uppnåddes inte. Andelen som upplevde handläggarens agerande som opartiskt minskade dessutom något
jämfört med föregående undersökning, från 77 till 74 procent. 12 procent ansåg att
handläggare var partisk till förmån för anmälaren, ingen att handläggaren var partisk till förmån för vården.
Samma fråga ställdes i den enkät som hösten 2013 riktades till anmälare. Här upplevde varannan svarande handläggaren som opartisk, 22 procent ansåg att handläggaren var partisk till förmån för anmälaren och 14 procent till förmån för vården.
Diagram 28 visar jämförelse mellan anmälarnas och vårdens svar.
Diagram 28

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Opartisk

Partisk förmån för Partisk till förmån
anm/pat
för vården
Anmälare

Ingen uppfattning

Vård

I undersökningen som avsåg anmälare var uppfattningen om handläggarens opartiskhet kopplad till hur nöjd man var med handläggningen som helhet. Bland dem
som var missnöjda ansåg 64 procent att förvaltningen var partisk till förmån för
vården. Bland de nöjda var motsvarande andel 4 procent.

Kontinuerlig återrapportering - fråga 7
För att bättre kunna möta efterfrågan på återrapportering av ärenden till vården har
förvaltningen sedan ett par år tillbaka ett system som varje månad respektive år
automatiskt sammanställer och skickar ut rapporter över inkomna ärenden. Alla
som så önskar kan prenumerera på rapporter. Av svaren på fråga 7 framgick att 18
procent av de svarande (42 personer) inte sett dessa rapporter. I enkäten fanns en
hänvisning till en e-postadress där rapporter kunde beställas. Under veckorna efter
att enkäten skickades ut inkom ett ovanligt stort antal önskemål om att fortsättningsvis få rapporter.
I förvaltningens månadsbrev ges, med varierande intervall, information om möjligheten att beställa dessa rapporter.

24

Svars- och handläggningstider
I några fall efterlystes kortare handläggningstider, samtidigt som andra efterlyste
längre tid för att besvara ärenden.
Vad gäller svarstiden om fyra veckor för att inkomma med ett yttrande förefaller
denna tidsrymd vanligtvis vara tillräcklig. Svarstiden förlängs i samband med större
helger och i semestertider.
Det är angeläget att anmälaren, som i många fall har förlorat förtroendet för vården,
får svar så snart det är möjligt. En generell förlängning av svarstiden är därför inte
aktuell. I den händelse man från vårdens sida önskar längre tid i enskilda ärenden kan
detta enkelt överenskommas med handläggaren genom ett telefonsamtal eller en epostkontakt.
Ärenden med medicinska frågeställningar
Kring 45 procent av förvaltningens ärenden avser medicinska frågeställningar. I ett
par kommentarer framfördes synpunkter på att medicinska ärenden handläggs av
förvaltningen och att en lämpligare instans kunde vara Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Enligt förvaltningens rutiner lämnas alltid en inledande information till anmälare.
Av denna framgår vad förvaltningen respektive övriga instanser i klagomålssystemet
kan hjälpa till med. I vissa fall väljer anmälaren att vända sig till Inspektionen för
vård och omsorg med medicinska frågeställningar. I andra fall, till exempel när anmälaren önskar en förklaring till det inträffade, har synpunkter både vård och bemötande eller när händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden (fall som inte utreds av
IVO) önskar anmälaren få sitt ärende handlagt av patientnämndens förvaltning.
Viktigt att poängtera är att även om förvaltningen inte gör egna medicinska bedömningar, så finns det inget som hindrar att förvaltningen handlägger medicinska
ärenden och hjälper patienten att inhämta ett svar kring sina synpunkter och frågor.
Det är patienten själv som väljer vilken instans denne vill vända sig till med sitt klagomål.

Lillemor Humlekil och Karin Melin Norlander har ansvarat för genomförandet av
studien, sammanställning av resultat samt dokumentation.
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

Att‐sats
nummer

2015

16

2015

17

2015

18

2015

18

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att
utreda förändringar i Södersjukhusets uppdrag i
enlighet med de målsättningar, förutsättningar
och behov som beskrivs i Framtidsplan för hälso‐
och sjukvården
att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att ta
fram en ny gemensam avsiktsförklaring med
Södersjukhuset med anledning av förändring av
sjukhusets uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

HSN

HSN

LS

HSN

Programkontor
FHS

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 2 (12)
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

2015

2015

2015

Att‐sats
nummer

18

18

18

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068

Ansvarig
nämnd/
styrelse

StSAB

SÖS

DS

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

2015

2015

2015

Att‐sats
nummer

18

18

20

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso‐ och
sjukvårdsnämnden och styrelserna för Södertälje
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Danderyds
sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset
samt Stockholms läns sjukvårdsområde att
fortsätta arbetet med utveckling av Framtidsplan
för hälso‐ och sjukvården, som redovisas i
Framtidsplanen tredje steget i genomförandet i
enlighet med LS 1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta
förslag till former och organisation för viss
somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen,
som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i
genomförandet i enlighet med LS 1409‐1068

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

Karolinska

SLSO

LS

Programkontor
FHS

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 4 (12)
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

2015

2015

2015

2015

2015

Att‐sats
nummer

21

21

23

24

25

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso‐ och
sjukvårdsnämnden att under år 2015 redovisa
handlingsplan för satsningar inom eHälsa och
informationsförsörjning som syftar till att
säkerställa Framtidsplanens målbild och
genomförande, som redovisas i Framtidsplanen
tredje steget i genomförandet i enlighet med LS
1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso‐ och
sjukvårdsnämnden att under år 2015 redovisa
handlingsplan för satsningar inom eHälsa och
informationsförsörjning som syftar till att
säkerställa Framtidsplanens målbild och
genomförande, som redovisas i Framtidsplanen
tredje steget i genomförandet i enlighet med LS
1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda
möjligheterna att sälja något eller några av de
mindre landstingsägda sjukhusens fastigheter,
som redovisas i Framtidsplanen tredje steget i
genomförandet i enlighet med LS 1409‐1068
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
en uppföljning av regionens utveckling med
utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen
för Stockholmsregionen, RUFS 2010
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en
ny regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen som ska ersätta den nu
gällande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

LS

HSN

LS

TRN

TRN

SLL Strategiska
fastigheter och
investeringar

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 5 (12)
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

Att‐sats
nummer

2015

26

2015

27

2015

28

2015

29

2015

30

2015

31

2015

32

2015

33

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå en
samverkansmodell med näringslivet för
forskning, utveckling och innovation
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och
föreslå vilka delar av hälso‐ och sjukvården som
ska utgöra universitetssjukvård i enlighet det nya
nationella avtalet mellan svenska staten och vissa
landsting om samarbete om utbildning av läkare,
klinisk forskning och utveckling av hälso‐ och
sjukvården, ALF‐avtalet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda
behov av och förutsättningar för att stärka den
kliniska prövningsverksamheten inom
Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och
föreslå ett sammanhängande innovationssystem
för Stockholms läns landstings verksamheter
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och
föreslå hur register och databaser kan integreras
för att ge stöd åt klinisk forskning
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en
handlingsplan för hållbar IT inom vård för åren
2016–2018
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta en
övergripande plan för hållbar energianvändning
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ett
nytt miljöpolitiskt program för Stockholms läns
landsting som ska ersätta Miljöutmaning 2016

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

LS

SLL Forskning
och Innovation

LS

SLL Forskning
och Innovation

LS

SLL Forskning
och Innovation

LS

SLL Forskning
och Innovation

LS

SLL Forskning
och Innovation

LS

SLL
Miljö

LS

SLL
Miljö

LS

SLL
Miljö

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 6 (12)
Bilaga A 1

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

Att‐sats
nummer

2015

34

2015

35

2015

36

2015

37

2015

38

2015

39

2015

42

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en
översyn av policy och riktlinjer för säkerhet inom
Stockholms läns landsting och vid behov
återkomma med förslag på förbättringar
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta
förslag till lönepolicy för Stockholms läns
landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta
lönesatsningen på specialistutbildade
sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och
barnmorskor i förlossningsvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta
satsningen på specialistutbildning för
sjuksköterskor med studielön inom definierade
bristområden
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
särskilda utbildnings‐ och introduktionsinsatser
för undersköterskor på akutsjukhusen inom
definierade bristområden
att uppdra åt landstingsstyrelsen att leda, styra
och samordna processen kring investeringar
avseende medicinteknisk utrustning, inventarier
och informations‐ och kommunikationsteknik
kopplat till de strategiska
fastighetsinvesteringarna vid Danderyds Sjukhus
AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB
samt Karolinska Universitetssjukhuset
att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med
underlag för genomförandebeslut avseende ny
bussdepå i Ekerö kommun

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

LS

SLL Säkerhet och
beredskap

LS

SLL Personal
och Utbildning

LS

SLL Personal och
utbildning

LS

SLL Personal och
utbildning

LS

SLL Personal
och Utbildning

LS

SLL Strategiska
fastigheter och
investeringar

TN

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

2015

2015

Att‐sats
nummer

44

48

2015

49

2015

50

2015

51

LS‐nummer

Att‐sats

att till följd av att objektet Miljöbussar utgår från
investeringsbudget 2015 och plan 2016–2019
uppdra åt trafiknämnden att vidta nödvändiga
justeringar av investeringsbudget 2015 och plan
2016–2019 inom trafiknämndens fastställda
investeringsutrymme senast i samband med
inrapportering av slutlig budget 2015
att uppdra åt trafiknämnden att, i samråd med
landstingsstyrelsen, utreda tillkommande
investeringsbehov för befintlig tunnelbana,
bytespunkter samt angränsande anläggningar
med anledning av beslutad överenskommelse om
utbyggnad av tunnelbana i enlighet med 2013 års
Stockholmsförhandling
att uppdra åt trafiknämnden att senarelägga
genomförandet av sammanbindningen av
Spårväg city mellan linje 7 och Lidingöbanan i
Ropsten till efter år 2019 samt att utreda
möjligheterna till etappvis trafikstart till
Frihamnen och vid tillräckligt stor redovisad nytta
lämna förslag på beslut avseende en sådan
lösning med trafikstart före år 2019
att uppdra åt trafiknämnden att se över
ambitionsnivåer avseende beslutade och
planerade investeringar för perioden 2015–2019
samt föreslå nödvändiga förändringar avseende
berörda objekts tid, ekonomi och kvalitet samt
därtill hörande konsekvensanalys
att uppdra åt trafiknämnden att utreda
förutsättningar och kostnader för införande av
helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje
samt eventuella konsekvenser som detta kan
medföra

Ansvarig
nämnd/
styrelse

TN

TN

TN

TN

TN

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 8 (12)
Bilaga A 1

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

Att‐sats
nummer

2015

52

2014

14

2014

2014

LS‐nummer

att uppdra åt trafiknämnden att tillsätta en
parlamentarisk utredning för att se över
framtidens biljettsystem i kollektivtrafiken vad
avser priser, zoner och biljettsystem.
att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med
erforderliga underlag och förslag till
genomförandebeslut avseende Färdtjänstsystem
att uppdra åt trafiknämnden att inkomma med
erforderliga underlag och förslag till
genomförandebeslut avseende Fordonsdator
Buss‐PC

15

att uppdra åt Locum AB inkomma med
erforderliga underlag avseende objekten
Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus
samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge senast till
rapportering av slutlig budget 2014

16

2014

16

2014

17

Att‐sats

1308‐1029

att uppdra åt Locum AB inkomma med
erforderliga underlag avseende objekten
Allmänpsykiatri enkelrum vid Danderyds sjukhus
samt Allmänpsykiatri enkelrum vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge senast till
rapportering av slutlig budget 2014
att uppdra åt landstingsstyrelsen inkomma med
erforderliga underlag och förslag till beslut
avseende objektet Utveckla Astrid Lindgrens
Barnsjukhus senast till rapportering av slutlig
budget 2014

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

TN

TN

TN

Locum AB

LS

SLL Strategiska
fastigheter och
investeringar

LS

SLL Strategiska
fastigheter och
investeringar

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 9 (12)
Bilaga A 1

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

2014

2014

Att‐sats
nummer

47

48

2014

49

2014

51

2014

51

LS‐nummer

Att‐sats

att uppdra åt styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset att självständigt hantera
kommande beslut om kostförsörjningen för Nya
Karolinska Solna, inom ramen för en budget i
balans samt Stockholms läns landstings
investeringsstrategi och ‐plan
att uppdra åt styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset att i budget 2015 och
planeringsåren 2016‐2017 beakta den totala
kostnaden för Nya Karolinska
att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att i
budget 2015 och planeringsåren 2016‐2017
beakta den totala kostnaden för vårdavtalet för
Nya Karolinska
att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att
i samråd med Karolinska Institutet fortsätta
processen kring verksamhetsinnehåll och
profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska
Solna

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att
i samråd med Karolinska Institutet fortsätta
processen kring verksamhetsinnehåll och
profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska
Solna

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Karolinska

Karolinska

HSN

HSN

Karolinska

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar
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Förvaltning/Bolag: Patientnämnden
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År

2014

2014

2014

Att‐sats
nummer

56

56

60

2014

72

73

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom
arbetet med Framtidens hälso‐ och sjukvård
samordna arbetet med att skapa förutsättningar
för informationsutbyte, kvalitetsuppföljning och
forskningssamverkan som stödjer
nätverkssjukvården som redovisas i
Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS
1304‐0527

55

2014

2014

LS‐nummer

1308‐1036

1308‐1036

1308‐1040

1308‐1041

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att
arbeta vidare med de utvecklingsområden för
ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen
– andra steget i enlighet med LS 1304‐0527

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att
arbeta vidare med de utvecklingsområden för
ökad effektivitet som redovisas i Framtidsplanen
– andra steget i enlighet med LS 1304‐0527
att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att
utreda förutsättningarna för ett utökat uppdrag
för husläkarverksamheterna som redovisas i
Framtidsplanen – andra steget i enlighet med LS
1304‐0527
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utvärdera
teknik för att destruera anestesigaser för att
minska klimatpåverkan från medicinska gaser
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
ett projekt om grön IT för att minska
energianvändningen samt kemikalier och avfall
från landstingets IT‐utrustning

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

LS
LD‐stab

HSN

LS

LD‐stab

HSN

LS

LSF
SLL miljö

LS

LSF
SLL IT

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 11 (12)
Bilaga A 1

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden
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År

2014

2014

2014

Att‐sats
nummer

75

76

80

LS‐nummer

Att‐sats

1308‐1043

att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma
med förslag angående utarbetandet av ett nytt
miljöpolitisk program för perioden efter år 2016

1308‐1044

1308‐1047

2014

82

1308‐1048

2013

59

LS 1208‐1024

2013

61

LS 1208‐1026

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett
handlingsprogram för informationssäkerhet i
syfte att säkerställa ett strukturerat och
långsiktigt arbete inom området
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta de
organisatoriska förändringar som kan krävas för
att landstingsgemensamma strategiska
verksamheter ska ha en organisatorisk hemvist
som säkerställer ledning, styrning och utveckling

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta
satsningen på specialistutbildning för
sjuksköterskor med studielön, inom definierade
bristområden
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
en förstudie för att flytta huvuddelen av den
psykiatriska vården från S:t Göransområdet till
Sabbatsbergs sjukhus i enlighet med LS 1109‐
1229
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut
om mått för att mäta effektiviteten och
produktiviteten i hälso‐ och sjukvården och
utifrån dessa ange mål för utvecklingen av
effektiviteten och produktiviteten i hälso‐ och
sjukvården i enlighet med LS 1109‐1229

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

LS

LSF
SLL miljö

LS

SLL Strategiska
fastigheter och
investeringar

LS

LS

LS

LS

LD‐stab

LSF
SLL personal

LD stab

LD stab

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Sida 12 (12)
Bilaga A 1

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG I BUDGET. ÅRSRAPPORT 2015
År

Att‐sats
nummer

LS‐nummer

Att‐sats

2012

LS 1108‐0865

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden att
‐ besluta om utveckling av integrerat arbete med
psykisk ohälsa

2012

LS 1108‐0868

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden
besluta om förtydligande av begrepp i hälso‐ och
sjukvårdstrukturen

Ansvarig
nämnd/
styrelse
HSN

HSN

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag åtgärdat
(Ja, Delvis, Nej)

Kommentar

Bilaga A 2

Förvaltning/Bolag: Patientnämnden

UPPDRAG UNDER LÖPANDE ÅR. ÅRSRAPPORT 2015
Beslutsdatum i
LF/LS

LF 2014‐06‐10

LF 2014‐06‐10

LF 2014‐06‐10

LF 2014‐06‐10

LF 2014‐06‐10

LF 2014‐06‐10

LF 2014‐06‐10

LS‐nummer

LS 1309‐1135

LS 1309‐1135

LS 1309‐1135

LS 1309‐1157

LS 1403‐0396

LS 1404‐0465

LS 1404‐0466

Ärenderubrik

Lokaler för AC23 i ett centrum för ögonsjukvård

Att‐sats

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra
upphandlingen av lokaler i närhet till Nya
Karolinska Solna för S:t Eriks ögonsjukhus AB

Lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus i ett centrum för att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre
ögonsjukvård
exploateringspotential innan eventuellt beslut
fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4
Lokaler för S:t Eriks Ögonsjukhus i ett centrum för att uppdra åt landstingsdirektören att hos
ögonsjukvård
Stockholms stad hemställa om att arbetet med ny
detaljplan påbörjas.
Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bifalla motionen
vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta
skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp
och våldtäkt (förslag 54)
Bestämmelser om omställningsstöd och pension att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta
till förtroendevalda
förslag till lokalt regelverk för omställningsstöd,
med utgångspunkt i det omställningsavtal som
gäller anställda inom Stockholms läns landsting ,
samt utarbeta förslag till regelverk för hantering
av pensionsförmåner för förtroendevalda
Genomförandebeslut för investeringsobjekt Ny
byggnad västläge ‐ behandlingsbyggnad vid
Södersjukhuset (förslag 44)

Genomförandebeslut för investeringsobjekt Ny
behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus
(förslag 45)

att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden och
Södersjukhuset att beakta
nettokostnadsökningarna i kommande års avtals‐
och budgetarbete i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt hälso‐ och sjukvårdsnämnden och
Danderyds sjukhus AB att beakta
nettokostnadsökningarna i kommande års avtals‐
och budgetarbete, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Ansvarig
nämnd/
styrelse

LS

LS

LS

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag
åtgärdat)
(Ja, Delvis,
Nej

Kommentar

SLL Strategiska
fastighetsfrågor
och
investeringar
SLL Strategiska
fastighetsfrågor
och
investeringar
SLL Strategiska
fastighetsfrågor
och
investeringar

HSN

LS

SLL Personal och
utbildning

HSN

HSN
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Beslutsdatum i
LF/LS

LS 2013‐11‐19

LS 2014‐02‐04

LS 2014‐03‐04

LS 2014‐03‐04

LS 2014‐03‐04

LS‐nummer

LS 1310‐1258

LS 1306‐0896

LS 1308‐1045

LS 1308‐1045

LS 1308‐1045

Ärenderubrik

Kostupphandling

Regelverk för särskild lönesatsning på
specialistutbildade sjuksköterskor och
biomedicinska analytiker
Ytterligare samordning av landstingets IT‐
verksamhet

Ytterligare samordning av landstingets IT‐
verksamhet

Ytterligare samordning av landstingets IT‐
verksamhet

Att‐sats

att avtalet med avtalsnummer 1860801,
objektnummer SLL 1860, om kostförsörjning för
Stockholms läns landsting inte ska förlängas att
gälla efter det att ordinarie avtalstid löper ut den
31 mars 2015 att uppdra åt Karolinska
Universitetssjukhuset, stockholms läns
sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB och
Södertälje sjukhus AB att senast den 31 mars
2014 återkomma till landstingsstyrelsens
produktionsutskott med en redovisning om hur
arbetet med att skapa lokala lösningar för
måltidsförsörjningen, i syfte att uppnå
måltidsvisionen för Stockholms läns landsting,
fortlöper.
att uppdra åt landstingsdirektören att teckna
avtal med berörda verksamheter om
förutsättningarna för lönesatsningen
att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta ett
funktionsområde inom landstingsstyrelsens
förvaltning för att styra och samordna IT för
vården utifrån de principer som redovisas i
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsdirektören att närmare
utreda och precisera arbetet för att styra och
samordna IT för vården samt analysera
konsekvenser och tydligöra ansvar och
befogenheter för övriga som ansvarar för IT‐
arbete i Stockholms läns landsting och
återkomma med förslag till samordning
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma
med förslag till reviderad finansieringsmodell för
IT i Stockholms läns landsting

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag
åtgärdat)
(Ja, Delvis,
Nej

Kommentar

StSAB

LS

LSF
SLL Personal

LS

LSF
LD

LS

SLL Strategisk IT

LS

SLL Strategisk IT
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Beslutsdatum i
LF/LS

LS 2014‐03‐04

LS 2014‐04‐08

LS 2014‐04‐08

LS 2014‐04‐08

LS 2014‐04‐08

LS 2014‐11‐11

LS 2014‐11‐11

LS‐nummer

LS 1308‐1045

LS 1311‐1456

LS 1311‐1456

LS 1311‐1456

LS 1311‐1456

LS 1410‐1178

LS 1410‐1178

Ärenderubrik

Ytterligare samordning av landstingets IT‐
verksamhet

Förslag på kort‐ och långsiktiga lösningar för
bättre och tydligare IT‐säkerhet

Förslag på kort‐ och långsiktiga lösningar för
bättre och tydligare IT‐säkerhet

Förslag på kort‐ och långsiktiga lösningar för
bättre och tydligare IT‐säkerhet

Förslag på kort‐ och långsiktiga lösningar för
bättre och tydligare IT‐säkerhet

Ny politisk organisation för SLL

Ny politisk organisation för SLL

Att‐sats

att uppdra åt landstingsdirektören att påbörja
arbetet med att införa ett nytt systemstöd för
hantering av vårdinformation inom landstinget
samt återkomma med förslag på utredningsbeslut
för investeringen
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra
en översyn av roller, ansvar och beslutsmandat så
att tydliga beslutskedjor etableras gällande IT‐
säkerhetsåtgärder och hantering av IT‐
säkerhetsrelaterade incidenter
att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta en
övergripande funktion med uppgift att stödja
landstingets verksamheter med att upptäcka och
hantera IT‐säkerhets‐relaterade hot och
incidenter
att uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa
att utökade IT‐säkerhetskrav, såsom separering
av nätverkstrafik, ställs i den nya plattformen för
SLLnet samt för att skyddet i den gemensamma
arbetsplatsplattformen stärks
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda
central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser
och potentiella hot i landstingets nätverk och
kritiska IT‐system
att uppdra åt HSN att fastställa ny
tjänstemannaorganisation under HSN med
anledning av den nya politiska organisationen
att uppdra åt HSN att tillsätta i skrivelsen
föreslagna sjukvårdsstyrelser, utskott och
programberedningar för den nya mandattiden

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

LS

SLL Strategisk IT

LS

SLL strategisk IT,
SLL informations‐
säkerhet

LS

SLL strategisk IT,
SLL informations‐
säkerhet

LS

SLL strategisk IT,
SLL informations‐
säkerhet

LS

SLL strategisk IT,
SLL informations‐
säkerhet

Uppdrag
åtgärdat)
(Ja, Delvis,
Nej

Kommentar

HSN

HSN
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Beslutsdatum i
LF/LS

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LS‐nummer

Ärenderubrik

Att‐sats

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag
åtgärdat)
(Ja, Delvis,
Nej

Kommentar

AISAB

DS

FTV

FUT

HSN

Intern‐
finans

Karolinska

Kun
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Beslutsdatum i
LF/LS

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LS 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LS‐nummer

Ärenderubrik

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

Att‐sats

att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag
åtgärdat)
(Ja, Delvis,
Nej

Kommentar

LFS

Locum AB

LS

LS

LSF Ekonomi
NKS

Medi‐
Carrier

PaN

Nej

Kommer att genomföras under
2016

SLSO

St:Erik

StSAB
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Beslutsdatum i
LF/LS

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐03‐17

LF 2015‐05‐19

LS‐nummer

Ärenderubrik

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 1308‐1033
LS 1407‐0854

Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars‐ och
beslutsordning

LS 2015‐0446

Avtal med staten om framtida nyttjande av
pendeltågsstationer m.m.

Att‐sats

att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra till landstingets nämnder och
bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och
arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
Att uppdra åt trafiknämnden att, inom ramen för
gällande asnvars‐ och beslutsordning avssende
landstingsverksamheternas investeringar, förvalta
avtalet och träffa sådana
tilläggsöverenskommelser rörande investeringar
och drift som erfordras för avtalets förvaltning.

Ansvarig
nämnd/
styrelse

Ansvarig
funktion inom
SLL

Uppdrag
åtgärdat)
(Ja, Delvis,
Nej

Kommentar

SÖS

SoN

TN

Revisors‐
kontoret

TN

Lägg till och fyll i för ytterligare uppdrag till ditt bolag eller din förvaltning som du har fått av landstingsstyrelsen under året och som inte ingår i budget 2016.
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Investeringsutfall 2015. Investeringar vård (inkl fastigheter) och annan verksamhet.
(fyll i färgade celler)

Period

2015‐12‐31
Total utgift (mkr)
Budgeterad
total utgift

Mkr

Ackumulerad
förbrukning
t o m 2015‐12‐31

Investeringsutgifter (mkr)
Budget
2015

Bokfört
2015

Avvikelse
BU‐BO

Kommentar
Förklaring
till
avvikelse

1 Specificerade objekt
Strategiska investeringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Ersättningsinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc
Rationaliseringsinvesteringar
Objekt 1

Objekt 2
etc

2 Ospecificerade objekt totalt
Varav strategiska investeringar
Varav ersättningsinvesteringar
Varav rationaliseringsinvesteringar
Summa ersättningsinvesteringar
Summa övriga investeringar

Summa investeringsutgifter totalt

1 (1)

Bilaga E
Förvaltning/Bolag

Patientnämnden

Period 2015‐12‐31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar
Tidpunkt då avsättning
Specificera typ av avsättning: 1)

IB 2015

TOTALT
1)

Ianspr under året

0

Återföring

0

Årets avsättning

0

UB

Är avsättningen

skall upplösas (ange år) föremål för tvist (JA/NEJ)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)
Tidpunkt då avsättning
Specificera typ av avsättning: 1)

TOTALT
1)

IB 2015

Ianspr under året

0

Återföring

0

Årets avsättning

0

För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

UB

0

Är avsättningen

skall upplösas (ange år) föremål för tvist (JA/NEJ)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ansvarsförbindelser
Är ansvarsförbindelsen
Specificera typ av ansvarsförbindels

Belopp

föremål för tvist (JA/NEJ)

Definitioner
Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN
RR 16)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
TOTALT

0

Skuld för avslutade tvister
Specificera skuld

En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av
etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter
att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att
det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)
Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse
i landstinget ‐ se punkt c nedan.

Belopp

Ansvarsförbindelse

TOTALT

0

a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av
att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som ‐ på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt
uttalande ‐ har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att
vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en
förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)
Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är
det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

